
Snail and Rose Perfection
Козметичната серия „Snail and Rose Perfection” е продължение на една от най-популярните и успешни козметични серии на 
REFAN -  Snail Perfection. Продуктите в нея са обогатени с:

Екстракт от охлюви - едно от най- ефикасните средства за регенериране на кожата, като благодарение на своите ценни 
компоненти засилва синтеза на протеини, хидратира и забавя стареенето. Неговото основно свойство е да активира кожата, като 
стимулира клетъчните функции и по този начин я възстановява и заздравява. Съдържа много ценни за нея компоненти:
- Алантоин-подпомага отделянето на мъртвите клетки и стимулира регенерацията на тъканите. Успешно успокоява 
раздразнената и зачервена кожа, облекчава възпаленията. Възстановява водния баланс на кожата и омекотява загрубялата 
кожа. Способства за естествената регенерация на клетките на кожата след продължително излагане на слънце.
- Колаген и еластин - подобряват еластичността на кожата и намаляват фините линии. Образуват гъвкава мрежа, която придава 
еластичност и здравина на кожата. Регулират хидратацията на кожата.
- Гликолова киселина - тя е с най-малка молекула от всички алфа-хидроокси киселини и поради тази причина лесно прониква 
през кожата.  Тя отслабва връзките между най-повърхностните клетки на епидермиса, което води до отделянето им и изглаждане 
на релефа. Стимулира синтеза на колаген и еластин в дермата. Хидратира в дълбочина и тонизира тургора на кожата.
- Хиалуронова киселина - естествена съставка на кожата, която има изключителната способност да задържа близо хиляда пъти 
собственото си тегло вода.Активира деленето на клетките и възстановяването на кожата, намалява бръчките, придава обем на 
стареещата кожа, хидратира тъканите в дълбочина.
- Протеини - омекотяват кожата.- 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.
Органична розова вода - ROSA DAMASCENA - действа успокояващо и противовъзпалително. Тя тонизира и освежава кожата на 
лицето, подобрява кръвообращението и поддържа водния баланс в обмяната на веществата,  като по този начин  овлажнява и 
омекотява кожата.

Комбинацията от двете активни съставки възстановява кожата, като я овлажнява в дълбочина и възвръща нейната еластичност.
Козметична серия „Snail and Rose Perfection” включва продукти, подходящи за всеки тип кожа, които осигуряват цялостна грижа за 
лицето: дневен крем, нощен крем, серум и измиващ гел.

Продукти

7024

Комплект Snail and Rose 

Perfection

Цена в комплект - 30,00 лв.

СПЕСТЯВАТЕ: 18,00 лв.

Комплектът включва:

1. Дневен крем за лице - 50мл

Регенерира кожата и я защитава от вредното въздействие 
на UVA и UVB лъчите. Комбинацията от органична розова 
вода - Rosa Damascena и екстракт от охлюви възстановява 
кожата, като я овлажнява в дълбочина и възвръща 
еластичността й.

 

2. Нощен крем за лице - 50мл

Регенерира кожата и я активира през нощта. 
Комбинацията от органична розова вода - Rosa Damascena 
и екстракт от охлюви възстановява кожата, като я 
овлажнява в дълбочина и възвръща еластичността й. 
Съдържа бизаболол, който е с противовъзпалително и 
успокояващо действие.

3. Серум за лице - 50 мл

Лек гел - концентрат, подходящ за активно третиране на 
кожата и като превенция в борбата с нейното застаряване. 
Комбинацията от органична розова вода - Rosa Damascena 
и екстракт от охлюви възстановява кожата, като я 
овлажнява в дълбочина и възвръща еластичността й. 
Фините линии са намалени, а кожата придобива по-млад и 
по-стегнат вид.
 

4. Измиващ гел за лице с ексфолиращ ефект - 100 мл

Нежно отстранява замърсяванията, без да  изсушава 
кожата. Полимлечната киселина ексфолира и почиства 
порите в дълбочина, като премахва излишния себум. 
Екстрактът от охлюви стимулира клетъчните функции и 
регенерира  кожата, а органичната розова вода - Rosa 
Damascena я хидратира и успокоява.
 

06377

Дневен крем за лице

Регенерира кожата и я защитава от вредното въздействие 
на UVA и UVB лъчите. Комбинацията от органична розова 
вода - Rosa Damascena и екстракт от охлюви възстановява 
кожата, като я овлажнява в дълбочина и възвръща 
еластичността й.

Начин на употреба: нанася се сутрин върху чиста и суха 
кожа с леки потупващи движения.
50 мл

НАШИТЕ ПРОДУКТИ МОЖЕ ДА ЗАКУПИТЕ В 
НАЙ-БЛИЗКИЯ ДО ВАС МАГАЗИН НА REFAN
или ДА ЗАКУПИТЕ ОНЛАЙН ОТ ТУК

06378

Нощен крем за лице

Регенерира кожата и я активира през нощта. 
Комбинацията от органична розова вода - Rosa Damascena 
и екстракт от охлюви възстановява кожата, като я 
овлажнява в дълбочина и възвръща еластичността й. 
Съдържа бизаболол, който е с противовъзпалително и 
успокояващо действие.

Начин на употреба: нанася се вечер върху чиста и суха 
кожа с леки потупващи движения.
50 мл

НАШИТЕ ПРОДУКТИ МОЖЕ ДА ЗАКУПИТЕ В 
НАЙ-БЛИЗКИЯ ДО ВАС МАГАЗИН НА REFAN
или ДА ЗАКУПИТЕ ОНЛАЙН ОТ ТУК

06399

Серум за лице

Лек гел - концентрат, подходящ за активно третиране на 
кожата и като превенция в борбата с нейното застаряване. 
Комбинацията от органична розова вода - Rosa Damascena 
и екстракт от охлюви възстановява кожата, като я 
овлажнява в дълбочина и възвръща еластичността й. 
Фините линии са намалени, а кожата придобива по-млад и 
по-стегнат вид.
Начин на употреба: за по - силен ефект, нанесете  като 
основа върху чистата и суха кожа на лицето преди дневния 
или нощния крем. Може да се използва и самостоятелно.
Подходящ за зоната около очите.
50 мл

НАШИТЕ ПРОДУКТИ МОЖЕ ДА ЗАКУПИТЕ В 
НАЙ-БЛИЗКИЯ ДО ВАС МАГАЗИН НА REFAN
или ДА ЗАКУПИТЕ ОНЛАЙН ОТ ТУК

06398

Измиващ гел за лице с 

ексфолиращ ефект

Нежно отстранява замърсяванията, без да  изсушава 
кожата. Полимлечната киселина ексфолира и почиства 
порите в дълбочина, като премахва излишния себум. 
Екстрактът от охлюви стимулира клетъчните функции и 
регенерира  кожата, а органичната розова вода - Rosa 
Damascena я хидратира и успокоява.

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

НАШИТЕ ПРОДУКТИ МОЖЕ ДА ЗАКУПИТЕ В 
НАЙ-БЛИЗКИЯ ДО ВАС МАГАЗИН НА REFAN
или ДА ЗАКУПИТЕ ОНЛАЙН ОТ ТУК

www.refan.com

http://www.refan.com

