
Соли
Солите за вана на REFAN с натурални съставки са истинско вълшебство за тялото и душата.
Техните аромати и свойства действат релаксиращо и ободряващо, като отпускат нервите и ги освобождават от натрупаната 
умора и напрежение. Зареждат с енергия, като едновременно с това освежават, парфюмират и измиват тялото.
Солите съдържат минерали, микроелементи и етерични масла и действат възстановяващо при преумора, отпадналост и стрес.
Подарете заслужено удоволствие на тялото и сетивата си със солите за вана на REFAN, които нежно ще отмият грижите ви ще 
ви потопят в незабравимо и завладяващо ароматно преживяване.

Продукти

06035

Соли за вана "Мelon and apricot"

Солите за вана „пъпеш и кайсия” са уникален продукт, 
състоящ се от минерали и микроелементи. Завладяващото 
ухание на сочен пъпеш създава неустоима наслада за 
сетивата.     
Начин на употреба: солите се разтварят във вана с гореща 
вода. Една опаковка е предназначена за 4-5 вани.

06034

Соли за вана Passion Fruit

Уникален продукт, състоящ се от минерали и 
микроелементи с вълнуващото ухание на маракуя.
Начин на употреба: солите се разтварят във вана с гореща 
вода. Една опаковка е предназначена за 4-5 вани.

06033

Соли за вана A Rose from 

Bulgaria

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.

6055

Соли за вана Мента 250 гр.

Един уникален природен продукт, състоящ се от минерали 
и микроелементи, получени от Мъртво море и обогатени с 
етерично масло от мента. Ментовото етерично масло 
притежава изключително успокояващо действие при 
стомашно-чревни и мигренозни проблеми. Действа 
болкоуспокояващо, противовъзпалително, 
дезинфекциращо, помага за изхвърлянето на токсични 
вещества, предизвиквайки изпотяване. То има общо 
тонизиращ и охлаждащ ефект. Неутрализира неприятния 
телесен мирис. Ментовото етерично масло понижава 
високото артериално налягане и степента на сърдечните 
съкращения. Начин на употреба: За вана - разтварят се 50 
гр. соли във вода 35-37°C (за общо тонизиране) и 38-42°C 
(за по-активно действие). Престоят във ваната не трябва 
да е повече от 15 мин. при 38-42°C. Препоръчват се 
максимум 3 вани седмично. За бани на краката и ръцете - 
1-2 супени лъжици соли се разтварят в 5 л. топла вода и се 
правят бани 10-15 мин.

Внимание! Ваните с тези соли не се препоръчват за 
бременни и за хора със сърдечна фиброза! При малки 
деца и хора с чувствителна кожа - минимални дози! Не се 
препоръчват за деца до 3 години. Съхранение: Да се 
държат далеч от малки деца! В прохладни и проветриви 
помещения, защитени от пряка слънчева светлина, при 
15-25°C. Най-добър до: виж опаковката

6054

Соли за вана Лимон 250 гр.

Един уникален продукт, състоящ се от морски соли, 
обогатени с етерично масло от лимон. Лимоновото 
етерично масло има общо тонизиращо, стимулиращо, 
прочистващо (тялото и ума), отстраняващо шлаки и 
токсични вещества от организма, пикочогонно 
спазмолитично и антисептично действие. Подсилва 
сърцето и белите дробове, укрепва нервната система, 
стимулира храносми- лането, ограничава и забавя 
изпотяването. Силен имунен стимулант. Понижава 
високото кръвно налягане и стимулира кръвообращението. 
Притежава противоповръщащо, противогъбично и 
диуретично действие. Начин на употреба: За вана - 
разтварят се 50 g соли във вода 35-37°C (за общо 
тонизиране) и 38-42°C (за по-активно действие). Престоят 
във ваната не трябва да е повече от 15 min при 38-42°C. 
Препоръчват се максимум 3 вани седмично. За бани на 
краката и ръцете - 1-2 супени лъжици соли се разтварят в 
5 l топла вода и се правят бани 10-15 мин. Внимание! Не се 
препоръчват преди пряко излагане на слънце, кварцова и 
солуксова лампа (лимоновото масло е фототоксично, т.е. 
може да предизвика възпаление на кожата)

Съхранение: Да се държат далеч от малки деца! В 
прохладни и проветриви помещения, защитени от пряка 
слънчева светлина, при 15-25°C. Най-добър до: виж 
опаковката

6052

Соли за вана Лавандула 250 гр.

Един уникален природен продукт, богат на минерали, 
микроелементи и етерично масло от lavandula angustifolia. 
Лавандуловото масло има успокояващо действие, особено 
подходящо при безсъние и депресия. Регенерира кожата и 
подобрява кръвообращението.

Употреба: за вана - разтварят се 50 гр. Соли във вода 
35-37°c (за общо тонизиране) и 38-42°c (за по-активно 
действие). Престоят във ваната не трябва да е повече от 
15 мин. При 38-42°c. Препоръчват се максимум 3 вани 
седмично. За бани на краката и ръцете - 1-2 супени 
лъжици соли се разтварят в 5 л. Топла вода и се правят 
бани 10-15 мин.

Съхранение: да се държат далеч от малки деца! В 
прохладни и проветриви помещения, защитени от пряка 
слънчева светлина, при 15-25°c.

6056

Соли за вана Портокал 250 гр.

Един уникален продукт, състоящ се от морски соли, 
обогатени с етерично масло от портокал. Портокаловото 
етерично масло има общо успокояващо, отпускащо, 
антидепресивно, спазмолитично и антисептично действие. 
Има силен антитоксичен ефект. Подходящо е при мазна 
кожа и акне. Препоръчва се при безсъние.

Начин на употреба: За вана - разтварят се 50 g соли във 
вода 35-37°C (за общо тонизиране) и 38-42°C (за 
по-активно действие). Престоят във ваната не трябва да е 
повече от 15 min при 38-42°С. Препоръчват се максимум 3 
вани седмично. За бани на краката и ръцете 1-2 супени 
лъжици соли се разтварят в 5 l топла вода и се правят 
бани 10-15 min.

Внимание! Не се препоръчват преди пряко излагане на 
слънце, кварцова и солуксова лампа (портокаловото масло 
е фототоксично, т.е. може да предизвика възпаление на 
кожата). Съхранение: да се държат далеч от малки деца! В 
прохладни и проветриви помещения, защитени от пряка 
слънчева светлина, при 15-25°C. Най-добър до: виж 
опаковката

6066

Портокал 1 кг

Един уникален продукт, състоящ се от морски соли, 
обогатени с етерично масло от портокал. Портокаловото 
етерично масло има общо успокояващо, отпускащо, 
антидепресивно, спазмолитично и антисептично действие. 
Има силен антитоксичен ефект. Подходящо е при мазна 
кожа и акне. Препоръчва се при безсъние.

Начин на употреба: За вана - разтварят се 50 g соли във 
вода 35-37°C (за общо тонизиране) и 38-42°C (за 
по-активно действие). Престоят във ваната не трябва да е 
повече от 15 min при 38-42°С. Препоръчват се максимум 3 
вани седмично. За бани на краката и ръцете 1-2 супени 
лъжици соли се разтварят в 5 l топла вода и се правят 
бани 10-15 min.

Внимание! Не се препоръчват преди пряко излагане на 
слънце, кварцова и солуксова лампа (портокаловото масло 
е фототоксично, т.е. може да предизвика възпаление на 
кожата). Съхранение: да се държат далеч от малки деца! В 
прохладни и проветриви помещения, защитени от пряка 
слънчева светлина, при 15-25°C. Най-добър до: виж 
опаковката

6065

Мента 1 кг

Един уникален природен продукт, състоящ се от минерали 
и микроелементи, получени от Мъртво море и обогатени с 
етерично масло от мента. Ментовото етерично масло 
притежава изключително успокояващо действие при 
стомашно-чревни и мигренозни проблеми. Действа 
болкоуспокояващо, противовъзпалително, 
дезинфекциращо, помага за изхвърлянето на токсични 
вещества, предизвиквайки изпотяване. То има общо 
тонизиращ и охлаждащ ефект. Неутрализира неприятния 
телесен мирис. Ментовото етерично масло понижава 
високото артериално налягане и степента на сърдечните 
съкращения. 

Начин на употреба: За вана - разтварят се 50 гр. соли във 
вода 35-37°C (за общо тонизиране) и 38-42°C (за 
по-активно действие). Престоят във ваната не трябва да е 
повече от 15 мин. при 38-42°C. Препоръчват се максимум 3 
вани седмично. За бани на краката и ръцете - 1-2 супени 
лъжици соли се разтварят в 5 л. топла вода и се правят 
бани 10-15 мин.

Внимание! Ваните с тези соли не се препоръчват за 
бременни и за хора със сърдечна фиброза! При малки 
деца и хора с чувствителна кожа - минимални дози! Не се 
препоръчват за деца до 3 години. Съхранение: да се 
държат далеч от малки деца! В прохладни и проветриви 
помещения, защитени от пряка слънчева светлина, при 
15-25°C. Най-добър до: виж опаковката

6064

Лимон 1 кг

Един уникален продукт, състоящ се от морски соли, 
обогатени с етерично масло от лимон. Лимоновото 
етерично масло има общо тонизиращо, стимулиращо, 
прочистващо (тялото и ума), отстраняващо шлаки и 
токсични вещества от организма, пикочогонно 
спазмолитично и антисептично действие. Подсилва 
сърцето и белите дробове, укрепва нервната система, 
стимулира храносми- лането, ограничава и забавя 
изпотяването. Силен имунен стимулант. Понижава 
високото кръвно налягане и стимулира кръвообращението. 
Притежава противоповръщащо, противогъбично и 
диуретично действие. Начин на 

Употреба: за вана - разтварят се 50 g соли във вода 
35-37°c (за общо тонизиране) и 38-42°c (за по-активно 
действие). Престоят във ваната не трябва да е повече от 
15 min при 38-42°c. Препоръчват се максимум 3 вани 
седмично. За бани на краката и ръцете - 1-2 супени 
лъжици соли се разтварят в 5 l топла вода и се правят 
бани 10-15 мин.

Внимание! Не се препоръчват преди пряко излагане на 
слънце, кварцова и солуксова лампа (лимоновото масло е 
фототоксично, т.е. може да предизвика възпаление на 
кожата) Съхранение: Да се държат далеч от малки деца! В 
прохладни и проветриви помещения, защитени от пряка 
слънчева светлина, при 15-25°C. Най-добър до: виж 
опаковката

6062

Лавандула 1 кг

Един уникален природен продукт, богат на минерали, 
микроелементи и етерично масло от lavandula angustifolia. 
Лавандуловото масло има успокояващо действие, особено 
подходящо при безсъние и депресия. Регенерира кожата и 
подобрява кръвообращението.

Употреба: за вана - разтварят се 50 гр. Соли във вода 
35-37°c (за общо тонизиране) и 38-42°c (за по-активно 
действие). Престоят във ваната не трябва да е повече от 
15 мин. При 38-42°c. Препоръчват се максимум 3 вани 
седмично. За бани на краката и ръцете - 1-2 супени 
лъжици соли се разтварят в 5 л. Топла вода и се правят 
бани 10-15 мин.

Съхранение: да се държат далеч от малки деца! В 
прохладни и проветриви помещения, защитени от пряка 
слънчева светлина, при 15-25°c.
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