
MEN
Български парфюми и козметика със силни аромати за мъже Refan Gold Collection . 
С новата линия REFAN GOLD COLLECTION имате възможност да се насладите на подобрен, с 30 %  по-интензивен и по-траен 
парфюм със специално разработени парфюмни композиции, които щадят кожата. Тези аромати са в парфюмерийната гама на 
наливните парфюми, но не са идентични и не трябва да се сравняват.
Продуктите от REFAN GOLD COLLECTION въздействат не само с неустоимите си ухания. Предлагат се в красива луксозна 
опаковка, което ѝ придава изключително стилна и изискана визия и я превръща в подходящ подарък.

 

 

 

Продукти

03370

ПАРФЮМНА ВОДА REFAN 

GOLD - MEN 214

MEN 214 - Чувствен, ориенталски аромат със свежо 
цитрусово начало , цветни акорди , топли дървесни и 
подправни ноти.

100 мл

купи онлайн
 

03368

ПАРФЮМНА ВОДА REFAN 

GOLD - MEN 211

MEN 211 - Елегантно мирисово съчетание от  фини  
цитруси, топли дървесни и балсамични ноти, тютюн, 
мускус.

100 мл

купи онлайн

07666

Комплект REFAN GOLD 

COLLECTION MEN 420

КОМПЛЕКТЪТ ВКЛЮЧВА ДВА ПРОДУКТА:
1. ПАРФЮМНА ВОДА REFAN  GOLD MEN 420 - 100 мл
Радикално свеж и благороден аромат съчетал сочна 
свежест на бергамот с мощни дървесни и ароматични 
ноти от ветивер, пачули и кедър,лавандула и гераний.

2. ПАРФЮМЕН ШАМПОАН И ДУШ-ГЕЛ REFAN GOLD MEN 
420 - 150 мл
Деликатно почиства кожата, като запазва влагата в нея и 
дълготрайно я парфюмира. 

купи онлайн

07628

Комплект REFAN GOLD 

COLLECTION MEN 251

КОМПЛЕКТЪТ ВКЛЮЧВА ДВА ПРОДУКТА:
1. ПАРФЮМНА ВОДА REFAN  GOLD MEN 251 - 100 мл
Привлекателен и мъжествен аромат с връхни ноти на 
бергамот и лимон ,последвани от звездовиден анасон, 
тютюн, кожа и дървесни ноти

2. ПАРФЮМЕН ШАМПОАН И ДУШ-ГЕЛ REFAN GOLD MEN 
251 - 150 мл
Деликатно почиства кожата, като запазва влагата в нея и 
дълготрайно я парфюмира.

 

 

07610

Комплект REFAN GOLD 

COLLECTION MEN 211

КОМПЛЕКТЪТ ВКЛЮЧВА ДВА ПРОДУКТА:
1. ПАРФЮМНА ВОДА REFAN  GOLD MEN 211 - 100 мл
Елегантно мирисово съчетание от  фини  цитруси, топли 
дървесни и балсамични ноти, тютюн, мускус.

2. ПАРФЮМЕН ШАМПОАН И ДУШ-ГЕЛ REFAN GOLD MEN 
211 - 150 мл
Деликатно почиства кожата, като запазва влагата в нея и 
дълготрайно я парфюмира.
 

 

www.refan.com

http://www.refan.com

