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Antistress
Крем за тяло
Лека, подхранваща емулсия, която изглажда и омекотява 
кожата на тялото. Комбинацията от екстракт от върбинка и 
масло ший регенерират кожата, а етеричното масло от 
портокал отпуска съзнанието след ежедневния стрес. То е 
афродизиак и има силно въздействие върху сетивата – 
носи топлина, жизненост, щастие и чувственост. 
Възбуждащият му аромат предизвиква производството на 
енцефалин - субстанция, която спомага за повишаване на 
настроението и предпазва от депресии. 

Продуктите са обогатени със следните активни съставки:

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 anti age ефект, който изглажда 
бръчките и забавя процесите на стареене. Има близък до 
себума състав, който е особено полезен при суха кожа.

Етерично масло от портокал - то е афродизиак и има силно 
въздействие върху сетивата – носи топлина, жизненост, 
щастие и чувственост. Възбуждащият му аромат 
предизвиква производството на енцефалин - субстанция, 
която спомага за повишаване на настроението, предпазва 
от депресии и отпуска съзнанието след ежедневния стрес.

Екстракт от върбинка - широко използвана в козметиката. 
Тя е известна още от древността като билка, която 
подсилва нервната система и успокоява напрежението и 
стреса с лимоновия си аромат, който събужда духа и 
тялото. Екстрактът от върбинка има добър ефект върху 
кожата, като я изглажда и омекотява.

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. Действа 
противовъзпалително и хидратиращо. Богатството от 
активни компоненти в екстракта от охлюви стимулира 
клетъчните функции, засилва синтеза на протеини и 
регенерирането на кожата, забавя стареенето.

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

МОЖЕТЕ ДА ЗАКУПИТЕ И ОНЛАЙН ОТ:

Refanshop
Рефан София

www.refan.com

http://www.refan.com

