
A Rose from Bulgaria
Серията Роза от България е обогатена с натурална розова вода, която се получава чрез дестилация на розов цвят от българска 
маслодайна роза.
Подходяща е за всички типове кожа.
Розовата вода поддържа баланса на рН на кожата, стимулира процесите на регенерация, има успокояващ ефект при акне и 
слънчеви изгаряния, хидратира сухата кожа и я прави гладка и еластична.
Широко се използва като противовъзпалително средство в продукти за всички типове кожа, особено зряла, суха и чувствителна.
В чист вид може да се използва като тоник за лице както за суха, така и за мазна, но най- вече за чувствителна кожа.

Продукти

07652

Комплект a Rose from Bulgaria - 

малък

Комплектът съдържа:
1. Сапун роза цвят
2. Лосион за тяло a Rose from Bulgaria - 50 мл
3. Шампоан a Rose from Bulgaria - 50 мл
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1.  КРЕМ ЗА ЛИЦЕ   “РОЗА ОТ БЪЛГАРИЯ”  - 50 мл
С натурална розова вода и витамин Е. Хидратират кожата 
на лицето и я предпазват от възпаления. Може да се 
използва ежедневно. Защитава кожата от вредните 
влияния на околната среда и интензивно я хидратира. 
Придава на кожата мекота и копринено усещане.
УПОТРЕБА: Нанесете върху чистата кожа с леки масажни 
движения до пълното му попиване.

2. ЛОСИОН ЗА ТЯЛО   “РОЗА ОТ БЪЛГАРИЯ” - 250 мл
С натурална розова вода и провитамин B5. Oмекотява 
кожата и я предпазва от възпаления. Провитамин B5 и 
розовата вода от Rosa Damascena регенерират кожата и я 
хидратират. УПОТРЕБА: Нанесете върху чистата кожа с 
леки масажни движения, до пълното му попиване.

3. ШАМПОАН И ДУШ ГЕЛ   “РОЗА ОТ БЪЛГАРИЯ” - 250 мл
С натурална розова вода - дарява невероятно усещане за 
свежест и чистота. Съдържа натурална розова вода, която 
съживява кожата и я хидратира. Нежното ухание на рози 
превръща вземането на душ в уникално чувствено 
изживяване.
УПОТРЕБА: Нанесете  върху мокрите коса и тяло с леки 
масажни движения, след което изплакнете обилно с вода.   

4. ПИЛИНГ САПУН-ГЪБА  “РОЗА ОТ БЪЛГАРИЯ” - 75 г
Сапун носещ уханието на българската маслодайна роза. 
Съчетанието на гъба и сапун в едно осигурява вашето 
удобство и забавление в банята.
Свеж и ароматен, сапунът е предназначен за ежедневна 
хигиена на всеки тип кожа.
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Комплектът съдържа следните продукти:

1.  КРЕМ ЗА ЛИЦЕ  ”РОЗА ОТ БЪЛГАРИЯ”  - 75 ml
С натурална розова вода.  Хидратира кожата на лицето и я 
предпазва от възпаления.
УПОТРЕБА: Нанесете върху добре почистената кожа и 
масажирайте до пълното му попиване.

2. КРЕМ ЗА РЪЦЕ  ”РОЗА ОТ БЪЛГАРИЯ” - 75 ml
С натурална розова вода. Хидратира кожата на ръцете и я 
предпазва от възпаления.
УПОТРЕБА: Нанесете върху измитите и подсушени ръце  и 
масажирайте до пълното му попиване. 

3. ЛОСИОН ЗА ТЯЛО ”РОЗА ОТ БЪЛГАРИЯ” - 250 ml
С натурална розова вода и провитамин B5. Oмекотява 
кожата и я предпазва от възпаления. Провитамин B5 и 
розовата вода от Rosa Damascena регенерират кожата и я 
хидратират. УПОТРЕБА: Нанесете върху чистата кожа с 
леки масажни движения,  до пълното попиване.

4. ШАМПОАН И ДУШ ГЕЛ  ”РОЗА ОТ БЪЛГАРИЯ” - 250 ml
С натурална розова вода - дарява невероятно усещане за 
свежест и чистота. Съдържа натурална розова вода, която 
съживява кожата и я хидратира. Нежното ухание на рози 
превръща вземането на душ в уникално чувствено 
изживяване.
УПОТРЕБА: Нанесете  върху мокрите коса и тяло с леки 
масажни движения, след което изплакнете обилно с вода.   
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Комплектът съдържа следните продукти:

1. Крем за лице - 75 мл
   С натурална розова вода.  Хидратира кожата на ръцете и 
я предпазва от възпаления. 

2. Крем за ръце -  75 мл
   С натурална розова вода.  Хидратира кожата на лицето и 
я предпазва от възпаления.

3. Парфюмна вода -  50 мл
4. Ръчно изработен глицеринов сапун - 85 гр

03930

Натурална розова вода

Българската натурална розова вода  е получена чрез 
дестилация на цветовете на Rosa Damascena.
Действа успокояващо и противовъзпалително. 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.
250 мл

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

МОЖЕТЕ ДА ГИ ЗАКУПИТЕ И ОНЛАЙН ОТ:

Refanshop

e-Refan

Refan Sofia

06320

Крем за лице

С натурална розова вода.  Хидратира кожата на лицето и я 
предпазва от възпаления.
Употреба: нанесете върху добре почистената кожа и 
масажирайте до пълното му попиване.
75 мл

06344

Крем за лице 50 мл

Крем за лице с натурална розова вода и витамин Е, които  
хидратират кожата на лицето и я предпазват от 
възпаления. Може да се използва ежедневно. Защитава 
кожата от вредните влияния на околната среда и 
интензивно я хидратира. Придава на кожата мекота и 
копринено усещане.

Начин на употреба: Нанесете върху добре почистената 
кожа и масажирайте до пълното му попиване.
50 мл

06396

Балсам за устни

През всички сезони предпазва устните от напукване и 
изсушаване.
С конкрет от роза, натурални масла от жожоба и ший. UV 
филтри защитават кожата при излагане на слънце, а 
витамините  Е и А предотвратяват появата на бръчици.
Употреба: няколко пъти дневно се нанася върху устните с 
пръсти.
5 гр

06420

Крем за ръце

С натурална розова вода.  Хидратира кожата на ръцете и я 
предпазва от възпаления.
Употреба: нанесете върху измитите и подсушени ръце и 
масажирайте до пълното му попиване.
75 мл

 

06858

Лосион за тяло

Козметика за тяло с натурална розова вода и провитамин 
B5. Омекотява кожата и я предпазва от възпаления. 
Провитамин B 5 и розова вода от rosa damascena  
регенерират кожата и я хидратират.
Употреба: нанесете върху чиста кожа с леки масажни 
движения до пълното му попиване.
250 мл

06220

Шампоан и душ гел

Козметика за коса и тяло с натурална розова вода, която 
съживява кожата и я хидратира. Дарява невероятно 
усещане за свежест и чистота. Нежното ухание на рози 
превръща вземането на душ в уникално чувствено 
изживяване.
Употреба: нанесете върху мократа коса и тяло с леки 
масажни движения, след което изплакнете обилно с вода.
250 мл

03068

Дезодорант за тяло

С натурална розова вода и глицерин. Дезодорира, 
омекотява и освежава кожата.
125 мл

06033

Соли за вана

Начин на употреба: за вана - разтварят се 50 g  соли във 
вода 35-37°.
За бани на краката и ръцете - 1-2 супени лъжици соли се 
разтварят в 5 l топла вода.
Съхранение: Да се държат далеч от малки деца! В 
прохладни и проветриви помещения, защитени от пряка 
слънчева светлина.
250 гр.

03925

Парфюмно масло

Парфюмно масло рол-он  - без алкохол с интензивно 
розово ухание.
10 мл

05274

Пилинг сапун-гъба

Сапун с ухание на българска маслодайна роза. 
Съчетанието на гъба и сапун в едно осигурява вашето 
удобство и забавление в банята.
Свеж и ароматен, сапунът е предназначен за ежедневна 
хигиена на всеки тип кожа.
75 гр
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