Свещи
В какво се състои магията им ? Както Пинокио е създаден от парче дърво, за да оживее и радва децата, така от парче парафин
се раждат невероятно красивите свещи на Рефан.
Рецептата ли ?
Това е тайна, но все пак ще ви издам малко от нея !
Влагам фантазия, изкуство, талант- поляти обилно с огромна любов.
Ароматите са различни и божествени !
Когато запалите тези красоти, те сякаш проговарят и създават най-нежната топлина и ухание за душата !
Моля - насладете се !
От автора на свещи Рефан.

Продукти

Парфюмни натурални соеви
cвещи
Известно е, че соевото масло е богат източник на протеин
и е често използвана суровина в хранителната и
козметичната индустрия.
Малко известен факт е обаче, че соевото масло може да
бъде използвано за направата на свещи. Известно е също
така, че соевите свещи са с по-висока дълготрайност на
горене от парафиновите.
До това откритие достига Майкъл Ричардс през 1992г.,
когато той открива начин за производство на соев восък, а
по-късно през 1996г. е изработена и първата соева свещ,
като новогодишен подарък от студенти -Perdue
University-САЩ.
Соеви свещи REFAN, за чиято направа се използва
хидрогенирано соево масло вместо парафин, се отличават
с по-голям период на горене.
Соевото масло е чист натурален продукт.

Парфюмни свещи в кутия
Свещите в кутия са оригинални и интересни. Те могат да
бъдат чудесен подарък, с който да зарадвате някого, или
да поглезите себе си с романтичен релакс. Кутията е
изработена от алуминий, което има много предимства здрава и лека е, благодарение на нея свещите са удобни
за пренасяне и употреба, не димят и не капят, а капакът ги
предпазва при съхранение.
Свещите в кутии на REFAN са изработени от
висококачествен парафин и парфюмни композиции, имат
два фитила с дълго време на изгаряне, а свежите им
плодови аромати галят сетивата, създават усещане за
хармония и даряват глътка свежест и екзотика в
ежедневието.

Парфюмни свещи
За свещите на Рефан се използват качествен парафин,
уникални парфюмни композиции и багрила.
Уникалното конкурентно предимство на свещите е, че
фитилът е разположен точно в центъра на свещта, не
димят, не капят и ароматизират помещението дори и без
да са запалени.

Декоративни свещи
Декоративните свещи на Refan са ръчна изработка и в
направата им са вложени естествени материали, фантазия
и любов. Зърна от кафе, розови листенца, мидени черупки
и какво ли още не се превръщат в източник на
вдъхновение и стават част от тези изкусно създадени
бутикови свещи, всяка от които е уникална - като
произведение на изкуството. Те придават красота и стил
на интериора, а обаятелните им аромати създават
неповторима атмосфера, зарадена с настроение и уют.

Ароматерапевтични свещи
Ароматерапевтичните свещи на Refan са с добавени
етерични масла, чийто аромати създават положителни
емоции. От древността е доказано, че ароматите имат
неподозиран ефект върху човешкия организъм, Оказват
благотворно влияние върху нервната система и се
прилагат за лечение на редица болести.
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