Hyaluronic acid
Хиалуроновата киселина е естествена съставка на кожата и има изключителна способност да задържа вода близо хиляда пъти
повече от собственото си тегло. В продуктите на REFAN се използва хиалуронова киселина с разклонена верига, която поради
структурата си има висока водопоглъщаща способност, подобна на високомолекулната хиалуронова киселина, но много
по-стабилна на ензимна деградация и с по-лесно проникване в кожата. Хиалуроновата киселина с разклонена верига е добре
позната като филър за кожата. Дерматолозите я инжектират директно в кожата, за да запълнят физически бръчките отвътре.
Много от потребителите не харесват този инвазивен и скъп подход и затова търсят козметични продукти, които имитират
свойствата на дермалните пълнители. Фирма REFAN използва точно този вид хиалуронова киселина.
Младата кожа съдържа много хиалуронова киселина, но с напредване на възрастта тя намалява значително, което води до
загуба на еластичност и поява на признаците на стареене. С настъпване на стареенето, се наблюдава ускоряване на процесите
на деградация и на колагена, което обуславя отпускането на кожата и появата на бръчки. „Протеина на младостта“ – колагена е с
гръцки произход: Colla - лепило и gennao – раждат, затова често го наричат лепило за тялото. Това е една уникална съставка,
която интензивно овлажнява епидермиса, изглажда кожата и има дълготраен анти-стареещ ефект. Колагенът забавя
образуването на нови бръчки, той прониква свободно в слоевете на епидермиса, това повишава твърдостта и еластичността на
кожата. Той е отличен овлажнител и придава на кожата усещане за мекота. Колагенът е основна съставка на кожата, отговорна
за стегнатия и младежки вид.
Хиалуроновата киселина и колагена са важни компоненти на съединителната тъкан, които изпълват пространството между
клетките на кожата. Продуктите от тази серия са насочени към жените, които избират само висококачествени и луксозни
козметични продукти за грижа против стареене на кожата.

Продукти

06434

Дневен крем за лице
За постигане на оптимален ефект, използвайте с
най-новия продукт от фирма Рефан ФИЛЪР ЗА
ЛИЦЕ HYALURONIC ACID
Хидратиращ крем за лице, подходящ за ежедневна грижа
през деня. Комбинацията от хиалуронова киселина и
колаген омекотяват и изглаждат фините линии и бръчици.
В резултат кожата е отново гладка и еластична.

Хиалуронова киселина - важен компонент на
съединителната тъкан, който изпълва междуклетъчното
пространство. Активира деленето на клетките и
възстановява кожата, намалява бръчките, придава обем,
хидратира тъканите в дълбочина.

Колаген – подобрява еластичността на кожата и намалява
фините линии. Образува гъвкава мрежа, която придава
еластичност и здравина на кожата.

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 UVрадиацията, като проявява антиоксидантни свойства и
намалява броя на увредените клетки.

Резултати от проведен ПОТРЕБИТЕЛСКИ ТЕСТ за дневен
крем за лице с хиалуронова киселина:
- 100% от потребителите са с добра поносимост към
дневен крем за лице с хиалуронова киселина
След теста участниците са почувствали кожата на лицето
си:
- 96,7 % по-загладена;
- 96,7 % по-омекотена;
- 96 % по-хидратирана;
- 96 % по-стегната
След като са взели под внимание всички критерии от
потребителския тест:
- 100% от потребителите считат дневен крем за лице с
хиалуронова киселина за ефективен като грижа против
стареене
- 100% от потребителите са доволни и биха ползвали
отново дневен крем за лице с хиалуронова киселина
Начин на употреба: нанася се на чистата и суха кожа на
лицето сутрин за защита през деня.
50 мл

НАШИТЕ ПРОДУКТИ МОЖЕ ДА ЗАКУПИТЕ В
НАЙ-БЛИЗКИЯ ДО ВАС МАГАЗИН НА REFAN
или ДА ЗАКУПИТЕ ОНЛАЙН ОТ:
Refan Shop
e-Refan
Refan Sofia

06435

Нощен крем за лице
За постигане на оптимален ефект, използвайте с
най-новия продукт от фирма Рефан ФИЛЪР ЗА
ЛИЦЕ HYALURONIC ACID
Хидратиращ крем за лице, подходящ за активна грижа
през нощта. Комбинацията от хиалуронова киселина и
колаген омекотяват и изглаждат фините линии и бръчици.
Органично масло от арган подхранва кожата в дълбочина
и подпомага борбата със стареенето. В резултат кожата е
отново гладка и еластична.

Хиалуронова киселина - важен компонент на
съединителната тъкан, който изпълва междуклетъчното
пространство. Активира деленето на клетките и
възстановява кожата, намалява бръчките, придава обем,
хидратира тъканите в дълбочина.
Колаген – подобрява еластичността на кожата и намалява
фините линии. Образува гъвкава мрежа, която придава
еластичност и здравина на кожата.
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 UVрадиацията, като проявява антиоксидантни свойства и
намалява броя на увредените клетки.
Сквалан от маслина - естествен овлажнител, молекулната
му структура е аналогична с тази на човешките липиди и
има изключително добра съвместимост с кожата. Неговата
основна функция е поддържане на естествената липидна
бариера в добро състояние.
Органично арганово масло - има богат мастно-киселинен
състав, който помага за поддържане на кожата в здрав
вид, борейки се успешно с дехидратацията и загубата на
еластичност в нея. Аргановото масло е богато на
стероли-основен елемент в най- външния слой на
човешката кожа.

Резултати от проведен ПОТРЕБИТЕЛСКИ ТЕСТ за нощен
крем за лице с хиалуронова киселина:
- 100% от потребителите са с добра поносимост към нощен
крем за лице с хиалуронова киселина
След теста участниците са почувствали кожата на лицето
си:
- 96,2 % по-загладена;
- 88,5 % по-омекотена;
- 96,2 % по-хидратирана;
- 88,5 % по-стегната
След като са взели под внимание всички критерии от
потребителския тест:
- 100% от потребителите считат нощен крем за лице с
хиалуронова киселина за ефективен като грижа против
стареене
- 100% от потребителите са доволни и биха ползвали
отново нощен крем за лице с хиалуронова киселина
Начин на употреба: нанася се на чистата и суха кожа на
лицето вечер за възстановяване през нощта.
50 мл
НАШИТЕ ПРОДУКТИ МОЖЕ ДА ЗАКУПИТЕ В
НАЙ-БЛИЗКИЯ ДО ВАС МАГАЗИН НА REFAN
или ДА ЗАКУПИТЕ ОНЛАЙН ОТ:
Refan Shop
e-Refan
Refan Sofia

06331

Серум за лице
За постигане на оптимален ефект, използвайте с
най-новия продукт от фирма Рефан ФИЛЪР ЗА
ЛИЦЕ HYALURONIC ACID
Лека гел-текстура с високо съдържание на хиалуронова
киселина и екстракт алое вера. Комбинацията от двете
активни съставки запазва водния баланс и предотвратява
образуването на фини линии и бръчици. Серумът бързо
прониква в кожата, давайки усещане за комфорт,
еластичност и мекота.

Хиалуронова киселина - важен компонент на
съединителната тъкан, който изпълва междуклетъчното
пространство. Активира деленето на клетките и
възстановява кожата, намалява бръчките, придава обем,
хидратира тъканите в дълбочина.

Екстракт от алое вера – съдържа 99 % вода, а в останалия
1% се съдържат над 150 съставки, които определят
невероятните му свойства. Това са над 12 витамина- А, Е,
В1, В2, В3, В12 и др., минерали - калий, калций, магнезий,
селен, мед, хром, цинк, фосфор и др., танини и над 18
аминокиселини. Проявява силни регенериращи свойства
при кожни възпаления и е известно още с дълготрайното
хидратиране на кожата.

Розова вода: тонизира, хидратира и освежава. Помага за
поддържане водния баланс на кожата, като я прави гладка
и еластична.

Начин на употреба: нанесете с нежни потупващи
движения, като основа преди дневния или нощния крем,
върху чистата и суха кожа на лицето Може да се използва
и самостоятелно.
50 мл
НАШИТЕ ПРОДУКТИ МОЖЕ ДА ЗАКУПИТЕ В
НАЙ-БЛИЗКИЯ ДО ВАС МАГАЗИН НА REFAN
или ДА ЗАКУПИТЕ ОНЛАЙН ОТ:
Refan Shop
e-Refan
Refan Sofia

www.refan.com

