
REGENERATING
PLANT STEM CELLS AND HYALURONIC ACID 

С новата серия REGENERATING фирма REFAN предлага на своите клиенти продукти с едни от най-ефикасните активни 
съставки: хиалуронова киселина и екстракт от стволови клетки на гардения. Те са отличен избор при грижа против стареене. 
Серията включва: измиващ крем за лице, дневен крем, нощен крем, серум за лице и бутер крем за тяло. Френската активна 
съставка-екстракт от стволови клетки на гардения действа на 3 нива: стимулира синтеза на нов колаген, минимизира 
разграждането на колаген и инхибира синтеза на колагеназата. Така предлага многостепенна колагенова мрежа. Колагенът е 
основна съставка на кожата, отговорна за стегнатия и младежки вид. Интензивно овлажнява епидермиса, изглажда кожата и има 
дълготраен противостареещ ефект.

Хиалуроновата киселина е важен компонент на съединителната тъкан, който изпълва междуклетъчното пространство. Известна 
на дерматолозите като дермален пълнител-инжектират я директно в кожата, за да запълнят 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. Тя има изключителната способност да 
задържа вода близо хиляда пъти повече от собственото си тегло, но за да проникне в кожата, молекулата ѝ трябва да е 
достатъчно малка. В продуктите на REFAN се използва хиалуронова киселина с разклонена верига (омрежена хиалуронова 
киселина), 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, спрямо линейната.

Продукти

6099

Филър за лице

Ефективно подобрява цялостното състояние на кожата. 
Формулата съдържа омрежена хиалуронова киселина, 
която е локална алтернатива на инжекционните препарати.

За допълнителна регенерация на кожата и синтез на нов 
колаген служи високо ефективната френска съставка – 
екстракт от стволови клетки на гардения.

Екстракт от стволови клетки - регенерира отпуснатата 
кожа, подпомага синтеза на колаген и забавя процесите на 
стареене. Притежава изглаждащо и тонизиращо действие. 
Възстановява еластичността на кожата, възвръща 
стегнатия и здрав вид.
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.

Начин на употреба: нанесете 2-3 капки върху чистата и 
суха кожа на лицето сутрин и вечер, като избягвате контакт 
с очите.

30 мл.

6102

Дневен крем за лице

Грижи се за кожата през деня, като я защитава от вредните 
UV-лъчи. Формулата е обогатена с хиалуронова киселина 
и екстракт от стволови клетки на гардения. Комбинацията 
от горните съставки е ефикасно средство за изглаждане на 
фините линии и бръчици. Заличава несъвършенствата и 
дарява на кожата свежест.

 

Екстракт от стволови клетки - регенерира отпуснатата 
кожа, подпомага синтеза на колаген и забавя процесите на 
стареене. Притежава изглаждащо и тонизиращо действие. 
Възстановява еластичността на кожата, възвръща 
стегнатия и здрав вид.
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.

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

50 мл.

МОЖЕТЕ ДА ЗАКУПИТЕ ОНЛАЙН ОТ:

Рефан София

e-refan

 

6103

Нощен крем за лице

Нощен крем за лице с регенериращо действие. Съдържа 
екстракт от стволови клетки на гардения, който стимулира 
производството на колаген и възвръща свежия вид на 
кожата. В комбинация с хиалуроновата киселина е 
ефикасно средство за изглаждане на фините линии и 
бръчици. Заличава несъвършенствата и регенерира 
кожата.

Екстракт от стволови клетки - регенерира отпуснатата 
кожа, подпомага синтеза на колаген и забавя процесите на 
стареене. Притежава изглаждащо и тонизиращо действие. 
Възстановява еластичността на кожата, възвръща 
стегнатия и здрав вид.
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.
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.

Начина на употреба: нанесете върху добре почистена кожа 
и масажирайте до пълното му попиване.

50 мл.

МОЖЕТЕ ДА ЗАКУПИТЕ ОНЛАЙН ОТ:

Рефан София

e-refan

6101

Серум за лице

Гелообразна, прозрачна консистенция, която ефективно 
ускорява обновяването на клетките, благодарение на 
екстракта от стволови клетки на гардения. В комбинация с 
хиалуроновата киселина дълготрайно овлажнява 
дехидратирана кожа, изпълва междуклетъчното 
пространство и заглажда фините линии и бръчици.

Екстракт от стволови клетки - регенерира отпуснатата 
кожа, подпомага синтеза на колаген и забавя процесите на 
стареене. Притежава изглаждащо и тонизиращо действие. 
Възстановява еластичността на кожата, възвръща 
стегнатия и здрав вид.
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.

Начин на употреба: нанесете с нежни потупващи 
движения, като основа преди дневния или нощния крем, 
върху чиста и суха кожа на лицето.

100 мл.

МОЖЕТЕ ДА ЗАКУПИТЕ ОНЛАЙН ОТ:

Рефан София

e-refan

6100

Измивaщ крем за лице

Формулата е обогатена с масло от карите, хиалуронова 
киселина и екстракт от стволови клетки на гардения, така 
кожата е деликатно почистена и добре хидратирана. 
Измиващият крем оставя след себе си приятно усещане за 
мека, гладка и свежа кожа. Той ефикасно  подготвя кожата 
за следващите стъпки - да приема необходимите активни 
съставки от последващия козметичен продукт.

Екстракт от стволови клетки - регенерира отпуснатата 
кожа, подпомага синтеза на колаген и забавя процесите на 
стареене. Притежава изглаждащо и тонизиращо действие. 
Възстановява еластичността на кожата, възвръща 
стегнатия и здрав вид.
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.
 Масло от ший/карите – богато е на микроелементи и 
мастни киселини- олеинова, стеаринова, палмитинова и  
линоленова  киселина. Те са необходими за запазване на 
влагата в кожата, поддържане на еластичността и 
регулиране на липидния синтез в дълбочина. Маслото от 
ший има силно омекотяващо действие върху груба, суха и 
лющеща се кожа.

Начин на употреба: Нанесете върху навлажнената кожа на 
лицето, шията и деколтето. Масажирайте с нежни 
движения, след което изплакнете с вода.

150 мл.

МОЖЕТЕ ДА ЗАКУПИТЕ ОНЛАЙН ОТ:

Рефан София

e-refan

6104

Бутер крем за тяло

Aктивните състaвки във фopмулaтa – какаово масло, 
хиалуронова киселина и екстракт от стволови клетки на 
гардения възстaнoвявaт нивaтa нa влaгa в клетките нa 
епидеpмисa, регенерират и хидратират кожата. С лека, 
приятна консистенция, абсорбира се бързо и не оставя 
мазен филм. Подходящ за суха кожа.

Екстракт от стволови клетки - регенерира отпуснатата 
кожа, подпомага синтеза на колаген и забавя процесите на 
стареене. Притежава изглаждащо и тонизиращо действие. 
Възстановява еластичността на кожата, възвръща 
стегнатия и здрав вид.
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.
Какаово масло - природен стимулант, който ускорява 
клетъчната обмяна, подобрява овлажняването, придава 
блясък и гладкост и поддържа еластичността на кожата. 
Източник е на естествени антиоксиданти.

Употреба: нанесете върху добре почистена кожа и 
масажирайте до пълното му попиване.

200 мл.

МОЖЕТЕ ДА ЗАКУПИТЕ ОНЛАЙН ОТ:

Рефан София

e-refan

www.refan.com

http://www.refan.com

