Сапуни
Сапуните като миещо средство предхождат всички останали измивни препарати. Тяхната тайна е в повърхностно активните
вещества, които съдържат. Те намаляват повърхностното напрежение на водата и повишават нейните почистващи свойства.
Пяната, която образуват, се състои от многобройни сапунени мехури, чиято повърхност е от вода. Частиците мръсотия се
полепват към мехурчетата и водната струя ги отмива заедно с пяната много лесно.
REFAN предлага различни видове сапуни с натурални съставки и етерични масла, които се подходящи за всеки тип кожа,
предназначени са за ежедневна употреба и нежно и ефективно почистват, без да изсушават и предизвикват алергични реакции.
Част от сапуните от колекцията на REFAN са ръчна изработка - удивителни творения, които не са обикновено хигиенно средство,
а естетични козметични продукти. Те въздействат на няколко нива: радват очите с цветове и форми, покоряват сетивата с
неустоимите си аромати и правят кожата кадифено мека с нежната си пяна, като й даряват влага и свежест.

Продукти

Билкови сапуни STEP TO
NATURE - AROMATHERAPY
Здравата кожа е най-голямото украшение на човека.
Нейната грижа изисква разумно използване на
съвременните почистващи средства. Създаден преди
векове, сапунът многократно е усъвършенстван в името на
една цел – той почиства, без да уврежда, защото по състав
е най-близък до кожата на човека.
Ето защо сапуните на REFAN не са просто обикновени
сапуни. Съхранили вековната традиция, създадени с грижа
за кожата, те деликатно и нежно я почистват, а съставките
им я правят мека и ухаеща на здраве и чистота.
Новата колекция STEP TO NATURE на REFAN включва
серия от сапуни с 97% натурални съставки, обогатени с
чисти етерични масла и билки с дълготраен аромат – на
роза, лавандула, мента, лимон и вербена, розмарин и
маслина, на свежи листа от зелен чай.
Те са подходящи за всеки тип кожа, предназначени са за
ежедневна употреба и нежно и ефективно почистват, без
да изсушават и предизвикват алергични реакции.
Отпускащите сетивата аромати и нежната пухкава пяна на
шестте вида сапуни от натуралната линия STEP TO
NATURE на REFAN – Rose, Lavender, Verbena Lemon,
Pepermint, Olive Rosemary и Green Lives - ще ви грабнат
веднага и ще внесат нотка свежест и позитивни емоции в
ежедневието.

Ръчно изработени глицеринови
сапуни
Глицериновите сапуни са познати от близо 200 години, но
в последно време се радват на особена популярност
поради тяхната мекота и привлекателен външен вид. Те са
с високо съдържание на глицерин, който се получава в
момента на самата сапунификация на мазнините, но може
да се влага и допълнително. Именно глицеринът осигурява
приятното омекотяващо и овлажняващо действие върху
кожата след употребата на прозрачния калъп. Пенят се
много лесно, но и се изразходват по-бързо. Глицериновите
сапуни са всъщност сапуни, останали в разтопено
състояние. Те задържат по-добре ароматните вещества и
не ги променят. Имат кристална структура, за
получаването на която се изисква специфичен състав и
технология. За да се получи този външен вид, активната
субстанция (в случаят сапунът) е по-малко.
Рецептурата за килограмовите глицеринови сапуни на
REFAN е създадена от иноваторите-специалисти на
козметичния бранд преди повече от десет години.
Произвеждат се от много чисти, висококачествени
суровини. В състава им влизат различни натурални
съставки – етерични растителни масла, екстракти, билки,
подправки, ядки, части от растения и др.
Сапуните на килограм от колекцията на REFAN са ръчна
изработка - удивителни творения, които не са обикновено
хигиенно средство, а естетични козметични продукти. Те
въздействат на няколко нива: радват очите с цветове и
форми, покоряват сетивата с неустоимите си аромати и
правят кожата кадифено мека с нежната си пяна, като й
даряват влага и свежест.
Всеки калъп от килограмовите сапуни може да бъде
нарязан с нож или специална гилотина на отделни
парчета, с желаното от вас тегло.

Специализирани сапуни
С добавени натурални съставки и етерични масла, с
нежните си аромати и интересни форми,
специализираните сапуни на REFAN са подходящи и като
идеи за подарък, и като начин за внасяне на разнообразие
в ежедневната хигиена.
Истинска винотерапия за вашата баня са луксозните
сапуни Бяло и Червено вино. Те съдържат масло и брашно
от гроздови семки - ценни съставки и едни от най-мощните
антиоксиданти. Като автентична древногръцка плочка е
нестандартната форма на сапун Свещеното езеро , с
лечебна кал от Мъртво море. Тя се влага в сапуна без
преработка, като така се запазват максимално високите ѝ
дерматологични свойства.
Глицериновите сапуни Сърце и Розов цвят са с нежен,
възбуждащ аромат на българска маслодайна роза и могат
да бъдат деликатно и оригинално допълнение към всеки
подарък, а фините сапуни Лавандула са ароматерапия за
сетивата и нежна грижа и мекота за кожата..

Пилинг сапун-гъби
Съчетанието на гъба и сапун в едно осигурява нежен
масаж на кожата и комфорт в банята. Пилинг гъбата
почиства кожата от мъртвите клетки, като подпомага
нейната регенерация, а глицериновият сапун образува
богата крем-пяна, която нежно почиства и създава
усещане за свежест, мекота и младост. Приятните плодови
ухания подсилват удоволствието и внасят екзотика и
настроение – истинска ароматерапия за сетивата.
Пилинг сапун-гъбите са предназначени за ежедневна
употреба и са подходящи за всеки тип кожа. Особено са
удобни за употреба при пътуване.

www.refan.com

