
Органични води
Розовата вода има незаличима следа в човешката история и е позната от векове наред. Още римляните са използвали чистата  
и свежа  ароматична течност за освежаване на въздуха, а персите -  в кулинарията.

Благодарение на многофункционалното и благоприятното й действие върху кожата и косата, розовата вода се влага в редица 
козметични продукти. Подходяща е за всеки тип кожа - от нежна бебешка до раздразнена след бръснене.

Регулира и балансира производството на себум, действа антибактериално и противоалергично.

Известна е и с релаксиращото си действие, поради което намира приложение в ароматерапията.

Органичните розови води притежават  Сертификати, издадени от “БАЛКАН БИОСЕРТ”

Те са дeстилирани от свежи цветове на рози, отгледани в екологично чист район край село Търничене, Казанлъшко. Розовите 
насаждения и почвите не са третирани с пестициди, изкуствени торове и други синтетични препарати.

Продукти

6388

Органична розова вода Роза 

Алба

Органична вода Роза Алба е дестилирана от свежи 
цветове на бели рози . Действа успокояващо и 
противовъзпалително, почиства  кожата и нежно я 
парфюмира.

Притежава деликатен, розов мирис със свежи зелени ноти.

Начин на употреба: нанесете директно розовата вода 
върху кожата с памучен тампон или кърпичка.

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

МОЖЕТЕ ДА ГИ ЗАКУПИТЕ И ОНЛАЙН ОТ:

Refanshop

Refan Sofia

3929

Розова вода Роза Дамасцена

Българската натурална розова вода  е получена чрез 
дестилация на цветовете на Rosa damascena.

Действие: успокояващо и противовъзпалително при 
обриви, алергии, кожни раздразнения. Почиства, 
омекотява и овлажнява при което кожата се тонизира, 
освежава и хидратира. Ароматизира.

Начин на употреба: нанесете Розовата вода директно 
върху кожата с памучен тампон или кърпичка.

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

МОЖЕТЕ ДА ГИ ЗАКУПИТЕ И ОНЛАЙН ОТ:

Refanshop

6389

Органична вода Роза Дамасцена

Органична вода Роза Дамасцена е дестилирана от свежи 
цветове на Роза Дамасцена. Тонизира и освежава кожата, 
подобрява кръвообращението и поддържа водния баланс. 
Съдържащото се в нея розово масло действа 
дезинфекциращо и анти-бактериално.

Притежава класически мирис на роза Дамасцена.

Начин на употреба: нанесете директно розовата вода 
върху кожата с памучен тампон или кърпичка.

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

МОЖЕТЕ ДА ГИ ЗАКУПИТЕ И ОНЛАЙН ОТ:

Refanshop

Refan Sofia

6387

Органична вода Роза 

Сентифолия

Органична вода Роза Сентифолия е дестилирана от свежи 
цветове на Роза Сентифолиа.. Действа успокояващо, 
подобрява състоянието на кожата и я предпазва от 
изсушаване. Почиства, омекотява и овлажнява.

Притежава фин плодово-цветист, розов мирис.

Начин на употреба: нанесете директно розовата вода 
върху кожата с памучен тампон или кърпичка.

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

МОЖЕТЕ ДА ГИ ЗАКУПИТЕ И ОНЛАЙН ОТ:

Refanshop

Refan Sofia

6470

Органична розова вода ROSA 

DAMASCENA

Органичната розова вода ROSA DAMASCENA е 
дестилирана от свежи цветове на Роза Дамасцена. 
Тонизира и освежава кожата, подобрява 
кръвообращението и поддържа водния баланс. 
Съдържащото се в нея розово масло действа 
дезинфекциращо и анти-бактериално.

Притежава класически мирис на роза 
Дамасцена. Предлага се в тъмен спрей флакон, удобен за 
употреба. Тъмното стъкло предпазва продукта от 
слънчевата светлина и удължава качествата му. 
Опаковката не позволява замърсяване на съдържанието и 
е изключително практична.

Начин на употреба: нанесете директно розовата вода 
върху кожата с памучен тампон или кърпичка.

Можете да закупите онлайн от:

Refanshop

Refan Sofia

e-Refan

 

6472

Органична розова вода ROSA 

CENTIFOLIA

Органична вода Роза Сентифолия е дестилирана от свежи 
цветове на Роза Сентифолия. Действа успокояващо, 
подобрява състоянието на кожата и я предпазва от 
изсушаване. Почиства, омекотява и овлажнява.

Притежава фин плодово-цветист, розов мирис. Предлага 
се в тъмен спрей флакон, удобен за употреба. Тъмното 
стъкло предпазва продукта от слънчевата светлина и 
удължава качествата му. Опаковката не позволява 
замърсяване на съдържанието и е изключително 
практична.

Начин на употреба: нанесете директно розовата вода 
върху кожата с памучен тампон или кърпичка.

Можете да закупите онлайн от:

Refanshop

Refan Sofia

e-Refan

 

6471

Органична розова вода ROSA 

ALBA

Органична вода  ROSA ALBA е дестилирана от свежи 
цветове на бели рози . Действа успокояващо и 
противовъзпалително, почиства  кожата и нежно я 
парфюмира.

Притежава деликатен, розов мирис със свежи зелени ноти. 
Предлага се в тъмен спрей флакон, удобен за употреба. 
Тъмното стъкло предпазва продукта от слънчевата 
светлина и удължава качествата му. Опаковката не 
позволява замърсяване на съдържанието и е 
изключително практична.

Начин на употреба: нанесете директно розовата вода 
върху кожата с памучен тампон или кърпичка.

Можете да закупите онлайн от:

Refanshop

Refan Sofia

e-Refan

6473

 Органична лавандулова вода 

LAVENDER

Органичната лавандулова вода е дестилирана от 
цветовете на LAVANDULA  ANGUSTIFOLIA  MILL, 
отгледани в екологично чист район край село Търничене, 
Казанлъшко. Лавандуловите насаждения и почви не са 
третирани с пестициди, изкуствени торове и други 
синтетични препарати. Органичната лавандулова вода 
действа успокояващо и освежаващо. Има 
противовъзпалителни свойства, овлажнява и тонизира 
кожата. Предлага се в тъмен спрей флакон, удобен за 
употреба. Тъмното стъкло предпазва продукта от 
слънчевата светлина и удължава качествата му. 
Опаковката не позволява замърсяване на съдържанието и 
е изключително практична.

 

Можете да закупите онлайн от:

Refanshop

Refan Sofia

e-Refan

www.refan.com

http://www.refan.com

