
Olive
Управлявани от биологичния часовник, клетките на нашата кожа стават жертва на неизбежния феномен - стареенето. С 
напредване на времето клетъчният метаболизъм и комуникацията на клетките се забавят, тъканите се втърдяват, кожата се 
дехидратира и губи еластичност, всичко това води до образуването на бръчки. Иноваторите на фирма REFAN разработиха серия 
„OLIVE” с натурални активни съставки: масло и екстакт от маслина, които съчетават цялостна грижа при борба със стареенето.

Масло от маслина: едно от най - древните средства за запазване на красотата. Използването му датира от преди 5000 години и 
се свързва с името на Клеопатра. Най-ценното му качество е високото съдържание на витамин Е и антиоксидантните му 
свойства. Това го прави прекрасно средство за борба със свободните радикали и преждевременното стареене на кожата.

Екстракт от маслина: добива се от маслинови листа, той е 100% натурален и съдържа висок процент флавоноиди. Укрепва 
имунната система, предпазва кожата от свободните радикали и има анти-алергичен ефект. Маслиновото дърво има естествена 
уникална защитна система, която се дължи на вещество наречено олеуропеин. То се съдържа в листата и представлява 
полифенол с горчив вкус, действа противовъзпалително, регенериращо и е ефикасен антиоскидант.

Продукти

6436

Дневен крем за лице против 

стареене

Осигурява специална грижа за защита на кожата на лицето 
и шията през деня. Екстракт и масло от маслина, богати на 
антиоксиданти, предпазват клетките от свободните 
радикали и запазват тяхната жизненост. Морски колаген 
възстановява еластичността на кожата и изглажда овала 
на лицето. UV-A и UV-B филтри защитават кожата от 
вредното въздействие на слънчевите лъчи и 
предотвратяват преждевременното й стареене.

Маслиново масло - богато е на мононенаситени мастни 
киселини, които действат хидратиращо, омекотяващо и 
подобряват еластичността на кожата. Подходящо за 
всички типове кожа. Предпазва клетките от увреждане и 
помага на увредените да се възстановят.
Екстракт от маслина – известен с тонизиращо, 
антиоксидантно, защитно и кондициониращо действие. 
Ефикасно овлажнява и подхранва, съдържа ненаситени 
мастни киселини – олеинова, линолова, линоленова, 
сквален, витамин Е и други активни съставки, които 
предават мекота на кожата.
Колаген – подобрява еластичността на кожата и намалява 
фините линии. Образува гъвкава мрежа и придава 
здравина на кожата.

Употреба: Прилага се сутрин върху чиста кожа.

50 ml

НАШИТЕ ПРОДУКТИ МОЖЕ ДА ЗАКУПИТЕ В 
НАЙ-БЛИЗКИЯ ДО ВАС МАГАЗИН НА REFAN
или ДА ЗАКУПИТЕ ОНЛАЙН ОТ ТУК

6437

Нощен крем за лице против 

стареене

С екстракт от листа на маслина, масло от маслина и 
колаген за подмладяващ ефект. Специална грижа за 
възстановяване на кожата на лицето и шията през нощта. 
Екстракт и масло от маслина, богати на антиоксиданти, 
предпазват клетките от стареене и запазват тяхната 
жизненост. Морски колаген, витамини A, E и провитамин 
B5 регенерират кожата, възстановяват нейната 
еластичност и изглаждат овала на лицето.

Маслиново масло - богато е на мононенаситени мастни 
киселини, които действат хидратиращо, омекотяващо и 
подобряват еластичността на кожата. Подходящо за 
всички типове кожа. Предпазва клетките от увреждане и 
помага на увредените да се възстановят.
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.
Екстракт от маслина – известен с тонизиращо, 
антиоксидантно, защитно и кондициониращо действие. 
Ефикасно овлажнява и подхранва, съдържа ненаситени 
мастни киселини – олеинова, линолова, линоленова, 
сквален, витамин Е и други активни съставки, които 
предават мекота на кожата.
Колаген – подобрява еластичността на кожата и намалява 
фините линии. Образува гъвкава мрежа, която придава 
еластичност и здравина на кожата.
D-пантенол - хидратира кожата, стимулира 
епителизацията, действа противовъзпалително. Също така 
играе съществена роля в метаболизма на клетките.
Витамин Е - притежава  защитни функции и 
антиоксидантни свойства.  Подобрява епителизацията и 
повишава ензимната активност в кожата. Забавя 
процесите на преждевременно стареене, предизвикано от 
UV-радиацията.
Витамин А - подпомага регенерацията на епидермиса. 
Стимулира растежа на клетките, повишава ензимната 
активност и нормализира клетъчното делене.

Употреба: Нанася се на тънък филм върху чиста кожа 
преди сън.

50ml

НАШИТЕ ПРОДУКТИ МОЖЕ ДА ЗАКУПИТЕ В 
НАЙ-БЛИЗКИЯ ДО ВАС МАГАЗИН НА REFAN
или ДА ЗАКУПИТЕ ОНЛАЙН ОТ ТУК

6438

Крем около очи против стареене

Хидратира зоната около очите и възстановява нейната 
еластичност. Екстракт от маслина, богат на антиоксиданти, 
предпазва клетките от стареене и изглажда околоочния 
контур. Екстракт от див кестен и натурален бизаболол 
подобряват кръвообращението и намаляват тъмните 
кръгове около очите.

Масло от карите - съдържа вещества, които стимулират 
синтеза на собствен колаген, което води до подобряване 
на структурата на кожата с около 85%. Притежава 
уникални и невероятно полезни за кожата качества, 
антиоксидантни свойства и анти-ейдж ефект, който 
изглажда бръчките и забавя процесите на стареене. Има 
близък до себума състав, който е особено полезен при 
суха кожа.
Маслиново масло - богато е на мононенаситени мастни 
киселини, които действат хидратиращо, омекотяващо и 
подобряват еластичността на кожата. Подходящо за 
всички типове кожа. Предпазва клетките от увреждане и 
помага на увредените да се възстановят.
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.
Екстракт от маслина – известен с тонизиращо, 
антиоксидантно, защитно и кондициониращо действие. 
Ефикасно овлажнява и подхранва, съдържа ненаситени 
мастни киселини – олеинова, линолова, линоленова, 
сквален, витамин Е и други активни съставки, които 
предават мекота на кожата.
Витамин Е - притежава  защитни функции и 
антиоксидантни свойства.  Подобрява епителизацията и 
повишава ензимната активност в кожата. Забавя 
процесите на преждевременно стареене, предизвикано от 
UV-радиацията.
Бизаболол – успокоява кожата, има бактерицидно и 
противовъзпалително действие.
Екстракт от див кестен – с тонизиращо, освежаващо и 
астригентно (стягащо) действие. Съдържа есцин и 
ескулозиди, те възстановяват капилярите и подобряват 
кръвоснабдяването.

Употреба: нанесете като основа върху чистата и суха кожа 
на околоочния контур преди дневния или нощния крем. 
Може да се използва и самостоятелно.

50 ml

НАШИТЕ ПРОДУКТИ МОЖЕ ДА ЗАКУПИТЕ В 
НАЙ-БЛИЗКИЯ ДО ВАС МАГАЗИН НА REFAN
или ДА ЗАКУПИТЕ ОНЛАЙН ОТ ТУК

06292

Крем за тяло

Незаменима грижа в борбата със стареенето на кожата. 
Екстракт от листата на маслина, богат на антиоксиданти, 
предпазва клетките от стареене и запазва тяхната 
жизненост.  Морски  колаген и витамин Е регенерират, 
заглаждат и забавят отпускането на кожата.

Екстракт от маслина – известен с тонизиращо, 
антиоксидантно, защитно и кондициониращо действие. 
Ефикасно овлажнява и подхранва, съдържа ненаситени 
мастни киселини – олеинова, линолова, линоленова, 
сквален, витамин Е и други активни съставки, които 
предават мекота на кожата.
Колаген – подобрява еластичността на кожата и намалява 
фините линии. Образува гъвкава мрежа, която придава 
еластичност и здравина на кожата.
Витамин Е - притежава  защитни функции и 
антиоксидантни свойства.  Подобрява епителизацията и 
повишава ензимната активност в кожата. Забавя 
процесите на преждевременно стареене, предизвикано от 
UV-радиацията.

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

200 мл

НАШИТЕ ПРОДУКТИ МОЖЕ ДА ЗАКУПИТЕ В 
НАЙ-БЛИЗКИЯ ДО ВАС МАГАЗИН НА REFAN
или ДА ЗАКУПИТЕ ОНЛАЙН ОТ ТУК

6228

Гел за душ и баня

Прави щедра пяна с чувстен аромат, разтапя се върху 
кожата и събужда сетивата под действието на водата. 
Стяга
и изглажда кожата, като й придава копринена мекота.

Екстракт от маслина – известен с тонизиращо, 
антиоксидантно, защитно и кондициониращо действие. 
Ефикасно овлажнява и подхранва, съдържа ненаситени 
мастни киселини – олеинова, линолова, линоленова, 
сквален, витамин Е и други активни съставки, които 
предават мекота на кожата.
Маслиново масло - богато е на мононенаситени мастни 
киселини, които действат хидратиращо, омекотяващо и 
подобряват еластичността на кожата. Подходящо за 
всички типове кожа. Предпазва клетките от увреждане и 
помага на увредените да се възстановят.

Употреба: Гелът се нанася върху мокра гъба до 
получаване на обилна пяна и тялото се обтрива с масажни 
движения. Изплаква се с вода до пълно отстраняване на 
пяната.

250 ml

НАШИТЕ ПРОДУКТИ МОЖЕ ДА ЗАКУПИТЕ В 
НАЙ-БЛИЗКИЯ ДО ВАС МАГАЗИН НА REFAN
или ДА ЗАКУПИТЕ ОНЛАЙН ОТ ТУК

6129

Шампоан срещу стареене

Предназначен за тънка и крехка коса и притежава UV 
защита на цвета. Съдържа маслиново масло и маслинов 
екстракт, които възстановяват здравия вид, структурата и 
жизнеността на косъма, като го уплътняват и удебеляват. 
UV филтър предпазва косата от слънчевата радиация, 
механичния и химичения стрес. Редовната употреба има 
благоприятен ефект върху поддържането на здрави 
корени, еластична и блестяща коса.

Екстракт от маслина – известен с тонизиращо, 
антиоксидантно, защитно и кондициониращо действие. 
Ефикасно овлажнява и подхранва, съдържа ненаситени 
мастни киселини – олеинова, линолова, линоленова, 
сквален, витамин Е и други активни съставки, които 
предават мекота на кожата.
Маслиново масло - богато е на мононенаситени мастни 
киселини, които действат хидратиращо, омекотяващо и 
подобряват еластичността на кожата. Подходящо за 
всички типове кожа. Предпазва клетките от увреждане и 
помага на увредените да се възстановят. 

Употреба: нанесете малко количество от шампоана върху 
добре омокрена с топла вода коса. Масажирайте за 1-2 
мин. до получаването на гъста пяна. Изплакнете обилно с 
вода.

250 мл

НАШИТЕ ПРОДУКТИ МОЖЕ ДА ЗАКУПИТЕ В 
НАЙ-БЛИЗКИЯ ДО ВАС МАГАЗИН НА REFAN

или ДА ЗАКУПИТЕ ОНЛАЙН ОТ ТУК

6180

Хидратиращ спрей за коса 

против стареене

Изглажда косъма по дължина, подпомага разресването и 
придава блясък и мекота при редовна употреба. Екстракт 
от листата на маслина, провитамин В5 и колаген 
подобряват структурата на косъма, възвръщат 
жизнеността на косата и я изпълват с обем.

Екстракт от маслина – известен с тонизиращо, 
антиоксидантно, защитно и кондициониращо действие. 
Ефикасно овлажнява и подхранва, съдържа ненаситени 
мастни киселини – олеинова, линолова, линоленова, 
сквален, витамин Е и други активни съставки, които 
предават мекота на кожата.
Колаген – подобрява еластичността на кожата и намалява 
фините линии. Образува гъвкава мрежа, която придава 
еластичност и здравина на кожата.
D-пантенол - хидратира кожата, стимулира 
епителизацията, действа противовъзпалително. Също така 
играе съществена роля в метаболизма на клетките.

100 ml

НАШИТЕ ПРОДУКТИ МОЖЕ ДА ЗАКУПИТЕ В 
НАЙ-БЛИЗКИЯ ДО ВАС МАГАЗИН НА REFAN
или ДА ЗАКУПИТЕ ОНЛАЙН ОТ ТУК

05018

Сапун

Обогатен с чисто маслиново масло и екстракт от смолата 
на индийското дърво Boswellia Serrata. Сапунът почиства и 
омекотява кожата. Подходящ е за всеки тип кожа, особено 
чувствителна и лесно дразнима.
100 g
 

НАШИТЕ ПРОДУКТИ МОЖЕ ДА ЗАКУПИТЕ В 
НАЙ-БЛИЗКИЯ ДО ВАС МАГАЗИН НА REFAN
или ДА ЗАКУПИТЕ ОНЛАЙН ОТ ТУК

05276

Пилинг сапун гъба

Съчетание на глицеринов сапун с пилинг гъба - нежен 
масаж за вашата кожа, премахва мъртвите клетки.
С маслиново масло, което възстановява кожата на 
клетъчно ниво. 
75 g
 

НАШИТЕ ПРОДУКТИ МОЖЕ ДА ЗАКУПИТЕ В 
НАЙ-БЛИЗКИЯ ДО ВАС МАГАЗИН НА REFAN
или ДА ЗАКУПИТЕ ОНЛАЙН ОТ ТУК

www.refan.com

http://www.refan.com

