
Happiness
Sweet Оrange & Cinnamon

Започнете деня си с радост и настроение с продуктите от серия Happiness. Приятно ухание на свеж сладък портокал и дъх на 
канела, ще заредят душите ви с енергия и сила и ще внесат усещане за щастие!

Продуктите в серията съдържат:

Масло от ший - богато на витамини и мастни киселини. Има подмладяващ ефект, който се дължи на действието на витамин А. 
Витамин F е от особено значение за поддържането на здрава и красива кожа. Голямото количество витамин  Е в него спомага за 
предпазване от влиянието на околната среда и действието на свободните радикали. Предотвратява разрушаването на колагена 
и появата на бръчки, изглажда фините линии и ефективно противодейства на процесите на стареене. Маслото от ший има силно 
омекотяващо действие върху груба, суха и лющеща се кожа.
Какаово масло - природен стимулант, който ускорява клетъчната обмяна, подобрява овлажняването, придава  блясък и гладкост 
и поддържа еластичността на кожата. Източник е на естествени антиоксиданти.
Витамин В3 - намалява загубата на вода и има анти-ейдж ефект, изглажда кожата, намалява пигментацията, стимулира 
еластичността.
Етерично масло от портокал - Афродизиак със силно въздействие върху сетивата – носи топлина, жизненост, щастие и 
чувственост. Портокаловото масло е известно като едно от маслата с най-силно въздействие върху настроението и щастието. 
Действа ободряващо и спомага за повишаване на настроението, предпазва от депресии и отпуска съзнанието след ежедневния 
стрес.
Екстракт зелен чай - Придобил е широка популярност в целия свят поради изключително полезните си качества, които се дължат 
на съдържащите се в него антиоксиданти, наречени полифеноли. Това са главно катехини. Благодарение на тези съставки, 
екстрактът от зелен чай действа благоприятно срещу вредното въздействие на УВ-лъчите, предпазва от преждевременно 
старенене на кожата, има противовъзпалително действие.

Продукти

6121

Бутер за тяло

Бутер за тяло с приятно ухание на свеж сладък портокал и 
дъх на канела. Комбинацията от активни съставки 
възстановява водния баланс, хидратира и прави кожата 
мека и еластична.

Масло от ший - богато на витамини и мастни киселини. 
Има подмладяващ ефект, който се дължи на действието на 
витамин А. Витамин F е от особено значение за 
поддържането на здрава и красива кожа. Голямото 
количество витамин  Е в него спомага за предпазване от 
влиянието на околната среда и действието на свободните 
радикали. Предотвратява разрушаването на колагена и 
появата на бръчки, изглажда фините линии и ефективно 
противодейства на процесите на стареене. Маслото от 
ший има силно омекотяващо действие върху груба, суха и 
лющеща се кожа.
Какаово масло - природен стимулант, който ускорява 
клетъчната обмяна, подобрява овлажняването, придава  
блясък и гладкост и поддържа еластичността на кожата. 
Източник е на естествени антиоксиданти.
Витамин В3 - намалява загубата на вода и има анти-ейдж 
ефект, изглажда кожата, намалява пигментацията, 
стимулира еластичността.

200 мл.

МОЖЕТЕ ДА ЗАКУПИТЕ ОНЛАЙН ОТ:

Refanshop
Рефан София
e-refan

6113

Бутер крем за ръце

С лека, копринено нежна текстура за ежедневна грижа. 
Комбинацията от активни съставки подхранва и овлажнява 
кожата на ръцете, като заличават сухите и загрубели зони.

Масло от ший - богато на витамини и мастни киселини. 
Има подмладяващ ефект, който се дължи на действието на 
витамин А. Витамин F е от особено значение за 
поддържането на здрава и красива кожа. Голямото 
количество витамин  Е в него спомага за предпазване от 
влиянието на околната среда и действието на свободните 
радикали. Предотвратява разрушаването на колагена и 
появата на бръчки, изглажда фините линии и ефективно 
противодейства на процесите на стареене. Маслото от 
ший има силно омекотяващо действие върху груба, суха и 
лющеща се кожа.
Какаово масло - природен стимулант, който ускорява 
клетъчната обмяна, подобрява овлажняването, придава  
блясък и гладкост и поддържа еластичността на кожата. 
Източник е на естествени антиоксиданти.
Витамин В3 - намалява загубата на вода и има анти-ейдж 
ефект, изглажда кожата, намалява пигментацията, 
стимулира еластичността.

75 мл.

МОЖЕТЕ ДА ЗАКУПИТЕ ОНЛАЙН ОТ:

Refanshop
Рефан София
e-refan

6112

Шампоан за коса и тяло

Шампоан за коса и тяло с чувствен аромат на сладък 
портокал и канела. Съдържа екстракт от зелен чай с 
тонизиращо, кондициониращо и антиоксидантно действие. 
Шампоанът възстановява жизнеността и блясъка на 
косата. Кожата е хидратирана и омекотена. Подходящ за 
ежедневна употреба. 

Съдържа:

Екстракт зелен чай - придобил е широка популярност в 
целия свят поради изключително полезните си качества, 
които се дължат на съдържащите се в него антиоксиданти, 
наречени полифеноли. Това са главно катехини. 
Благодарение на тези съставки, екстрактът от зелен чай 
действа благоприятно срещу вредното въздействие на 
УВ-лъчите, предпазва от преждевременно старенене на 
кожата, има противовъзпалително действие.

250 мл.

МОЖЕТЕ ДА ЗАКУПИТЕ ОНЛАЙН ОТ:

Refanshop
Рефан София
e-refan

5044

Билков сапун

Билков сапун с чувствен аромат на сладък портокал и 
канела, който създава усещане за свежест, щастие и 
настроение.

Съдържа:

Етерично масло от портокал - Афродизиак със силно 
въздействие върху сетивата – носи топлина, жизненост, 
щастие и чувственост. Портокаловото масло е известно 
като едно от маслата с най-силно въздействие върху 
настроението и щастието. Действа ободряващо и спомага 
за повишаване на настроението, предпазва от депресии и 
отпуска съзнанието след ежедневния стрес.
Екстракт зелен чай - Придобил е широка популярност в 
целия свят поради изключително полезните си качества, 
които се дължат на съдържащите се в него антиоксиданти, 
наречени полифеноли. Това са главно катехини. 
Благодарение на тези съставки, екстрактът от зелен чай 
действа благоприятно срещу вредното въздействие на 
УВ-лъчите, предпазва от преждевременно старенене на 
кожата, има противовъзпалително действие.

120 гр.

МОЖЕТЕ ДА ЗАКУПИТЕ ОНЛАЙН ОТ:

Refanshop
Рефан София
e-refan

5224

Пилинг сапун-гъба

Сапун с чувствен аромат на сладък портокал и канела, 
който създава усещане за свежест, щастие и настроение. 
Предназначен е за ежедневна хигиена на всеки тип кожа.

Съдържа:

Етерично масло от портокал - Афродизиак със силно 
въздействие върху сетивата – носи топлина, жизненост, 
щастие и чувственост. Портокаловото масло е известно 
като едно от маслата с най-силно въздействие върху 
настроението и щастието. Действа ободряващо и спомага 
за повишаване на настроението, предпазва от депресии и 
отпуска съзнанието след ежедневния стрес.
Екстракт зелен чай - Придобил е широка популярност в 
целия свят поради изключително полезните си качества, 
които се дължат на съдържащите се в него антиоксиданти, 
наречени полифеноли. Това са главно катехини. 
Благодарение на тези съставки, екстрактът от зелен чай 
действа благоприятно срещу вредното въздействие на 
УВ-лъчите, предпазва от преждевременно старенене на 
кожата, има противовъзпалително действие.

75 гр.

МОЖЕТЕ ДА ЗАКУПИТЕ ОНЛАЙН ОТ:

Refanshop
Рефан София
e-refan

www.refan.com

http://www.refan.com

