
Филъри за лице
Всяка жена мечтае за красива и здрава кожа. С възрастта се появяват първите бръчици и мимически линии, затова фирма Рефан 
има решение - предлага на пазара ФИЛЪРИ ЗА ЛИЦЕ- HYALURONIC ACID, TAURINЕ, VITAMIN C, SNAIL FILTRATE, 
NIACINAMIDE И GARDENIA STEM СELLS. Те се грижат междуклетъчното пространство да е запълнено и възрастта да е само 
цифра. Филърите за лице са с изключително лека гел текстура, която бързо и лесно абсорбира през кожата, без да оставя мазни 
следи. В сравнение с кремовете за лице, филърите са с 5 пъти по-висока концентрация на активни съставки и имат по-силен 
ефект. За постигане на оптимални резултати използвайте филъра преди крема за лице. 

ФИЛЪР ЗА ЛИЦЕ TAURINE -  съдържа естествен източник на таурин с енергизиращо действие,  който намалява признаците на 
умора и редуцира тъмните кръгове под очите. Тонизира, хидратира и събужда кожата. Уникалната му формула действа и като 
антиоксидант, подобрява клетъчните свойства и метаболизъма и по този начин се бори с появата на бръчките. Филъра може да 
се използва самостоятелно или в комбинация с продуктите от серията  „YOUTHFUL PERFECTION“ - дневен, нощен крем и серум 
за лице. За постигане на оптимален ефект използвайте преди крема.

ФИЛЪР ЗА ЛИЦЕ GARDENIA STEM СELLS -съдържа високо ефективна френска съставка - екстракт от стволови клетки на 
гардения, която регенерира отпуснатата кожа на лицето. Подпомага синтеза на колаген и забавя процесите на стареене. 
Притежава изглаждащо и тонизиращо действие. Възстановява еластичността на кожата, възвръща стегнатия и здрав вид. 
Филъра може да се използва самостоятелно или в комбинация с продуктите от серията „GARDENIA AND ROSE“ - дневен, нощен 
крем и серум за лице. За постигане на оптимален ефект използвайте преди крема.

ФИЛЪР ЗА ЛИЦЕ HYALURONIC ACID - високата концентрация на хиалуронова киселина, осигурява трайно овлажняване на 
кожата, регенерация на клетките, повишава еластичността и заглажда фините бръчици. Важен компонент на съединителната 
тъкан, който изпълва междуклетъчното пространство. Филъра може да се използва самостоятелно или в комбинация с 
продуктите от серията  „HYALURONIC ACID“ - дневен, нощен крем и серум за лице. За постигане на оптимален ефект 
използвайте преди крема.

ФИЛЪР ЗА ЛИЦЕ VITAMIN C -Витамин с е известен със свойството си да изсветлява кожата и озарява тена. Използваме една от 
най-стабилните му форми - маслоразтворимата, която е с доказано висока ефективност. Филъра за лице съдържа  сквалан от 
маслина - естествен овлажнител има добра съвместимост с кожата, като подобрява еластичността и я омекотява. Структурата му 
е аналогична с тази на човешките липиди. Филъра може да се използва самостоятелно или в комбинация с продуктите от серията 
„VITAMIN C“ - дневен, нощен крем и серум за лице. За постигане на оптимален ефект използвайте преди крема.

ФИЛЪР ЗА ЛИЦЕ SNAIL FILTRATE -съдържа стандартизиран екстракт от охлюви с гарантиран френски произход, който 
стимулира клетъчните функции, подпомага регенерирането на кожата и забавя процесите на стареене. Активира дермата, 
благодарение на съдържащите се в него ценни компоненти – алантоин, колаген, еластин, гликолова киселина и хиалуронова 
киселина. Филъра може да се използва самостоятелно или в комбинация с продуктите от серията „SNAIL PERFECTION“ - дневен, 
нощен крем и серум за лице. За постигане на оптимален ефект използвайте преди крема.

ФИЛЪР ЗА ЛИЦЕ NIACINAMIDE -  никотинамид регулира производството на себум, ускорява обновяването на кожата, като 
стимулира образуването на собствен колаген и еластин. Нормализира функциите на сухата кожа, прави порите по-малко видими 
и изсветлява тена. Известен още като ВИТАМИН B3 и ВИТАМИН РР. Филъра може да се използва самостоятелно или преди 
дневния и нощния крем за лице. Комбинирайте с продукти от серията„ANTISTRESS” на фирма REFAN. За постигане на 
оптимален ефект използвайте преди крема.

Продукти

6476

Филър за лице TAURINE

Съдържа EARLY BOOST PA® - естествен източник на 
таурин с енергизиращо действие, който намалява 
признаците на умора и редуцира тъмните кръгове под 
очите. Тонизира, хидратира и събужда кожата. Уникалната 
му формула действа и като антиоксидант, подобрява 
клетъчните свойства и метаболизма и по този начин се 
бори с появата на бръчките. Филърa може да се използва 
самостоятелно или в комбинация с продуктите от серията 
„YOUTHFUL PERFECTION“ - дневен, нощен крем и серум 
за лице. За постигане на оптимален ефект използвайте 
преди крема.

Начин на употреба: нанесете 2-3 капки върху чистата и 
суха кожа на лицето сутрин и вечер, като избягвате контакт 
с очите.

Можете да закупите онлайн от:

Refanshop

Рефан София

6477

Филър за лице GARDENIA STEM 

CELLS

Съдържа високо ефективна френска съставка - екстракт от 
стволови клетки на гардения, която регенерира 
отпуснатата кожа на лицето. Подпомага синтеза на колаген 
и забавя процесите на стареене. Притежава изглаждащо и 
тонизиращо действие. Възстановява еластичността на 
кожата, възвръща стегнатия и здрав вид. Филъра може да 
се използва самостоятелно или в комбинация с продуктите 
от серията „GARDENIA AND ROSE“ - дневен, нощен крем и 
серум за лице. За постигане на оптимален ефект 
използвайте преди крема.

Начин на употреба: нанесете 2-3 капки върху чистата и 
суха кожа на лицето сутрин и вечер, като избягвате контакт 
с очите.

Можете да закупите онлайн от:

Refanshop

Рефан София

6480

Филър за лице HYALURONIC 

ACID

Високата концентрация на хиалуронова киселина, 
осигурява трайно овлажняване на кожата, регенерация на 
клетките, повишава еластичността и заглажда фините 
бръчици. Важен компонент на съединителната тъкан, който 
изпълва междуклетъчното пространство. Филъра може да 
се използва самостоятелно или в комбинация с продуктите 
от серията „HYALURONIC ACID“ - дневен, нощен крем и 
серум за лице. За постигане на оптимален ефект 
използвайте преди крема.

Начин на употреба: нанесете 2-3 капки върху чистата и 
суха кожа на лицето сутрин и вечер, като избягвате контакт 
с очите.

Можете да закупите онлайн от:

Refanshop

Рефан София

6478

Филър за лице VITAMIN C

Витамин C е известен със свойството си да изсветлява 
кожата и озарява тена. Фирма REFAN използва една от 
най-стабилните формули на витамин С, синтезирана е в 
японска лаборатория и е с доказан избелващ ефект. 
Филъра за лице съдържа  сквалан от маслина - естествен 
овлажнител има добра съвместимост с кожата, като 
подобрява еластичността и я омекотява. Структурата му е 
аналогична с тази на човешките липиди. Филъра може да 
се използва самостоятелно или в комбинация с продуктите 
от серията „VITAMIN C“ - дневен, нощен крем и серум за 
лице. За постигане на оптимален ефект използвайте преди 
крема.

ДА НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА ПРЕЗ ЛЕТНИТЕ МЕСЕЦИ ВЪРХУ 
НЕЗАЩИТЕНА СЪС СЛЪНЦЕЗАЩИТЕН ПРОДУКТ КОЖА!

Начин на употреба: нанесете 2-3 капки върху чистата и 
суха кожа на лицето сутрин и вечер, като избягвате контакт 
с очите.

Можете да закупите онлайн от:

Refanshop

Рефан София

6479

Филър за лице SNAIL FILTRATE

Съдържа стандартизиран екстракт от охлюви с гарантиран 
френски произход, който стимулира клетъчните функции, 
подпомага регенерирането на кожата и забавя процесите 
на стареене. Активира дермата, благодарение на 
съдържащите се в него ценни компоненти – алантоин, 
колаген, еластин, гликолова киселина и хиалуронова 
киселина. Филъра може да се използва самостоятелно или 
в комбинация с продуктите от серията „SNAIL 
PERFECTION“ - дневен, нощен крем и серум за лице. За 
постигане на оптимален ефект използвайте преди крема.

Начин на употреба: Нанесете 2-3 капки върху чистата и 
суха кожа на лицето сутрин и вечер, като избягвате контакт 
с очите.

Можете да закупите онлайн от:

Refanshop

Рефан София

6481

Филър за лице NIACINAMIDE

Никотинамид регулира производството на себум, ускорява 
обновяването на кожата, като стимулира образуването на 
собствен колаген и еластин. Нормализира функциите на 
сухата кожа, прави порите по-малко видими и изсветлява 
тена. Известен още като ВИТАМИН B3 и ВИТАМИН РР. 
Филъра може да се използва самостоятелно или преди 
дневния и нощния крем за лице. Комбинирайте с продукти 
от серията „ANTISTRESS” На фирма REFAN. За постигане 
на оптимален ефект използвайте преди крема.

Начин на употреба: нанесете 2-3 капки върху чистата и 
суха кожа на лицето сутрин и вечер, като избягвате контакт 
с очите.

Можете да закупите онлайн от:

Refanshop

Рефан София

www.refan.com

http://www.refan.com

