
Hemp Perfection
Маслото от  коноп е революционно откритие в съвременната козметика! През последните години набира все по-голяма 
популярност, благодарение на многобройните си свойства. То е богат източник на хранителни вещества, тъкани и ненаситени 
мастни киселини - омега 3,6 и 9. Те подобряват еластичността на кожата, като намаляват появата на фини линии. Конопеното 
масло е известно още със свойствата си да овлажнява, успокоява, подхранва и облекчава дискомфорта при суха и раздразнена 
кожа. Маслото е с много добро проникване, не оставя остатъци след нанасяне и не омазнява. След употребата му кожата е 
видимо по-мека и красива.

Фирма Рефан използва органично конопено масло с френски произход и COSMOS екосертификат, добито чрез студено 
пресоване от семената на растението. Тази технология е щадяща и извлича максимално полезните вещества. Важно е да се 
отбележи, че използваме органично конопено масло, което не съдържат THC-психотропното вещество и е добито от разрешените 
за отглеждане видове земеделски насаждения. Фирма Рефан предлага на пазара - ежедневен крем за лице, нощен крем за лице 
и бутер крем за тяло с огранично конопено масло и органична розова вода. Комбинацията от двете активни съставки балансира 
мазната кожа и я успокоява. С органичната розова вода ще освежите, тонизирате и хидратирате кожата си, а с органичното 
конопено масло ще я успокоите и възстановите. И трите продукта са подходящи за всеки тип кожа. С тях ще събудите сетивата 
си и ще се погрижите не само за тялото, а и за ума.

Продукти

7792

Комплект Hemp Perfection

Цена в комплект - 24,00 лв.

СПЕСТЯВАТЕ: 12,00 лв.

 

ВИЖТЕ ДРУГИТЕ НИ КОМПЛЕКТИ ТУК! >>>

 

Комплекът включва:
 

1. Ежедневен крем за лице 50мл

Ултра подхранващ крем за лице, обогатен с органично 
конопено масло и  органична розова вода. Комбинацията 
от двете активни съставки балансира мазната кожа и я 
успокоява. Подходящ за всеки тип кожа.

ОРГАНИЧНО КОНОПЕНО МАСЛО: Благодарение на 
богатия си мастнокиселинен състав успокоява, овлажнява 
и подхранва кожата. Съдържа палмитинова, стеаринова и 
есенциалните ненаситени мастни киселини - омега 3, 6 и 9. 
Конопеното масло е с много добро проникване, не оставя 
остатъци след нанасяне и не омазнява.

ОРГАНИЧНА РОЗОВА ВОДА:  Тонизира, хидратира и 
освежава. Помага за поддържане водния баланс на 
кожата, като я прави гладка и еластична.

Употреба: нанесете върху добре почистената кожа и 
масажирайте до пълното му попиване.

 

2. Нощен крем за лице 50мл

Обогатена формула с органично конопено масло,  
органична розова вода и витамин Е. Съдържащите се 
незаменими мастни киселини в конопеното масло 
подобряват еластичността, съживяват и регенерират 
дехидратираната кожа. Подходящ за всеки тип кожа.

ОРГАНИЧНО КОНОПЕНО МАСЛО: Благодарение на 
богатия си мастнокиселинен състав успокоява, овлажнява 
и подхранва кожата. Съдържа палмитинова, стеаринова и 
есенциалните ненаситени мастни киселини - омега 3, 6 и 9. 
Конопеното масло е с много добро проникване, не оставя 
остатъци след нанасяне и не омазнява. 
ОРГАНИЧНА РОЗОВА ВОДА:  Тонизира, хидратира и 
освежава. Помага за поддържане водния баланс на 
кожата, като я прави гладка и еластична.
ВИТАМИН Е - Намира много широко приложение в 
козметиката поради силните защитни функции, които 
изпълнява. Подобрява епителизацията и повишава 
ензимната активност в кожата. Забавя процесите на 
преждевременно стареене на кожата, предизвикано от uv- 
радиацията, като проявява антиоксидантни свойства и 
намалява броя на увредените клетки. 

Употреба: Нанесете вечер върху добре почистената кожа и 
масажирайте до пълното му попиване.

3. Бутер крем за тяло 200мл

Подхранваща емулсия, обогатена с органично конопено 
масло, органична розова вода и витамин PP. 
Съдържащите се незаменими мастни киселини в 
конопеното масло подобряват еластичността, съживяват и 
регенерират дехидратираната кожа. Подходящ за всеки 
тип кожа.

ОРГАНИЧНО КОНОПЕНО МАСЛО: Благодарение на 
богатия си мастнокиселинен състав успокоява, овлажнява 
и подхранва кожата. Съдържа палмитинова, стеаринова и 
есенциалните ненаситени мастни киселини - омега 3, 6 и 9. 
Конопеното масло е с много добро проникване, не оставя 
остатъци след нанасяне и не омазнява.

ОРГАНИЧНА РОЗОВА ВОДА:  Тонизира, хидратира и 
освежава. Помага за поддържане водния баланс на 
кожата, като я прави гладка и еластична.

МАСЛО ОТ ШИЙ: Богато на витамини и мастни киселини. 
Има подмладяващ ефект, дължащ се на действието на 
витамин A. Съдържа още витамин E, който предпазва 
кожата от вредното влияние 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. 

КАКАОВО МАСЛО: Природен стимулант, който ускорява 
клетъчната обмяна, подобрява овлажняването, придава 
блясък и поддържа еластичността на кожата. Източник е 
на естествени антиоксиданти.

ВИТАМИН PP: Намалява загубата на вода и има анти-ейдж 
ефект, изглажда кожата, намалява пигментацията, 
стимулира еластичността.

Употреба: нанесете върху добре почистената кожа и 
масажирайте до пълното му попиване.

6350

Ежедневен крем за лице

Ултра подхранващ крем за лице, обогатен с органично 
конопено масло и  органична розова вода. Комбинацията 
от двете активни съставки балансира мазната кожа и я 
успокоява. Подходящ за всеки тип кожа.

ОРГАНИЧНО КОНОПЕНО МАСЛО: Благодарение на 
богатия си мастнокиселинен състав успокоява, овлажнява 
и подхранва кожата. Съдържа палмитинова, стеаринова и 
есенциалните ненаситени мастни киселини - омега 3, 6 и 9. 
Конопеното масло е с много добро проникване, не оставя 
остатъци след нанасяне и не омазнява.

ОРГАНИЧНА РОЗОВА ВОДА:  Тонизира, хидратира и 
освежава. Помага за поддържане водния баланс на 
кожата, като я прави гладка и еластична.

Употреба: нанесете върху добре почистената кожа и 
масажирайте до пълното му попиване.

50 мл.

МОЖЕТЕ ДА ЗАКУПИТЕ ОНЛАЙН ОТ:

Refanshop
Рефан София

 

6359

Нощен крем за лице

Обогатена формула с органично конопено масло,  
органична розова вода и витамин Е. Съдържащите се 
незаменими мастни киселини в конопеното масло 
подобряват еластичността, съживяват и регенерират 
дехидратираната кожа. Подходящ за всеки тип кожа.

ОРГАНИЧНО КОНОПЕНО МАСЛО: Благодарение на 
богатия си мастнокиселинен състав успокоява, овлажнява 
и подхранва кожата. Съдържа палмитинова, стеаринова и 
есенциалните ненаситени мастни киселини - омега 3, 6 и 9. 
Конопеното масло е с много добро проникване, не оставя 
остатъци след нанасяне и не омазнява. 
ОРГАНИЧНА РОЗОВА ВОДА:  Тонизира, хидратира и 
освежава. Помага за поддържане водния баланс на 
кожата, като я прави гладка и еластична.
ВИТАМИН Е - Намира много широко приложение в 
козметиката поради силните защитни функции, които 
изпълнява. Подобрява епителизацията и повишава 
ензимната активност в кожата. Забавя процесите на 
преждевременно стареене на кожата, предизвикано от uv- 
радиацията, като проявява антиоксидантни свойства и 
намалява броя на увредените клетки. 

Употреба: Нанесете вечер върху добре почистената кожа и 
масажирайте до пълното му попиване.

50 мл.

МОЖЕТЕ ДА ЗАКУПИТЕ ОНЛАЙН ОТ:

Refanshop
Рефан София

 

6360

Бутер крем за тяло

Подхранваща емулсия, обогатена с органично конопено 
масло, органична розова вода и витамин PP. 
Съдържащите се незаменими мастни киселини в 
конопеното масло подобряват еластичността, съживяват и 
регенерират дехидратираната кожа. Подходящ за всеки 
тип кожа.

ОРГАНИЧНО КОНОПЕНО МАСЛО: Благодарение на 
богатия си мастнокиселинен състав успокоява, овлажнява 
и подхранва кожата. Съдържа палмитинова, стеаринова и 
есенциалните ненаситени мастни киселини - омега 3, 6 и 9. 
Конопеното масло е с много добро проникване, не оставя 
остатъци след нанасяне и не омазнява.

ОРГАНИЧНА РОЗОВА ВОДА:  Тонизира, хидратира и 
освежава. Помага за поддържане водния баланс на 
кожата, като я прави гладка и еластична.

МАСЛО ОТ ШИЙ: Богато на витамини и мастни киселини. 
Има подмладяващ ефект, дължащ се на действието на 
витамин A. Съдържа още витамин E, който предпазва 
кожата от вредното влияние 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. 

КАКАОВО МАСЛО: Природен стимулант, който ускорява 
клетъчната обмяна, подобрява овлажняването, придава 
блясък и поддържа еластичността на кожата. Източник е 
на естествени антиоксиданти.

ВИТАМИН PP: Намалява загубата на вода и има анти-ейдж 
ефект, изглажда кожата, намалява пигментацията, 
стимулира еластичността.

Употреба: нанесете върху добре почистената кожа и 
масажирайте до пълното му попиване.

200 мл.

МОЖЕТЕ ДА ЗАКУПИТЕ ОНЛАЙН ОТ:

Refanshop
Рефан София

 

www.refan.com

http://www.refan.com

