
Tropical Mango
Плодовите аромати се приемат много добре от съвременния потребител, заради глътката свежест и екзотика, която внасят в 
сивото ежедневие. Ето защо иноваторите на REFAN създават серията Tropical Mango, която със завладяващия си аромат  на 
манго пренася въображението в друга реалност и носи удоволствие за сетивата.
Към вече съществуващите в колекцията на REFAN шампоан-душ гел и крем за тяло Tropical Mango са добавени крем за ръце, 
пилинг сапун-гъба, боди мист и безалкохолен парфюм със спечелилия много почитатели аромат на манго, за да се допълни и 
обогати възможността за наслада от свежото ухание при употребата на различните продукти. Към тях спада и парфюмната свещ 
в кутия Tropical Mango – за моменти на ароматна терапия, романтика и релакс.
Новата линия на REFAN Tropical Mango глези сетивата с неустоимия си аромат, а съставките в продуктите нежно и деликатно се 
грижат за кожата.

Продукти

6372

Крем за тяло

Крем за тяло Tropical Mango е с лека текстура, която бързо 
се абсорбира от кожата, без да оставя мазни следи. 
Създава усещане за свежест и копринена мекота през 
целия ден. Съдържа:
- Органично арганово масло - има богат мастно-киселинен 
състав, който помага за поддържане на кожата в здрав 
вид, борейки се  успешно с дехидратацията и загубата на 
еластичност в нея.  Аргановото масло е богато на стероли 
- основен елемент в най-външния слой на човешката кожа.
- Витамин Е - притежава  защитни функции и 
антиоксидантни свойства.  Подобрява епителизацията и 
повишава ензимната активност в кожата. Забавя 
процесите на преждевременно стареене, предизвикано от 
UV-радиацията.
- Токоферол - притежава силни антиоксидантни свойства, 
като предпазва от вредното влияние на околната среда.
Благодарение на тези активни съставки крем за 
тяло Tropical Mango  дълготрайно хидратира и омекотява 
кожата, а екзотичният аромат на манго пренася 
въображението в друга реалност и носи удоволствие и 
наслада в ежедневието.

200 мл

06419

Крем за ръце

Крем за ръце с екзотичен аромат и лека текстура, която 
бързо се абсорбира от кожата, без да оставя мазни следи. 
Комбинацията от органично арганово масло и витамин Е 
дълготрайно хидратира и омекотява кожата, успокоява я и 
подобрява нейната еластичност.
Употреба: Нанесете върху измитите и подсушени ръце и 
масажирайте до пълното му попиване
75 мл

03058

Спрей за тяло

Лек и освежаващ спрей. Парфюмира прпиятно кожата. Да 
се съхранява на тъмно и хладно, далеч от източници на 
запалване
125 мл

03926

Парфюм без алкохол

С екзотичен и освежаващ аромат на манго
10 мл

05225

Пилинг сапун-гъба

Сапун с мирис на екзотични тропически плодове. 
Поглезете  кожата си с мека пяна и освежаващ аромат на 
манго. Предназначен за ежедневна хигиена на всеки тип 
кожа.
75 г
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