
Vitamin С
100% ОТ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОВЕДЕН ПОТРЕБИТЕЛСКИ ТЕСТ СА ДОВОЛНИ ОТ ПРОДУКТИТЕ ОТ СЕРИЯТА!

Губейки витамин С, кожата губи гладкост, еластичност и младост. Серията продукти за лице с витамин С на REFAN съдържа 
стабилна, маслоразтворима форма на витамин С, която:

Притежава много добра абсорбция през кожата
Инхибира активността на вътреклетъчната тирозиназа и меланогенезата (избелване)
Намалява UV-индуцираното увреждане на ДНК на клетката (UV защита / анти-стрес)
Предотвратява липидната пероксидация и стареене на кожата (антиоксидант)
Повишава синтеза на колаген и защита на колаген (против стареене)

Фирма REFAN използва една от най-стабилните формули на витамин С, синтезирана е в японска лаборатория и е с доказан 
избелващ ефект. Витамин С отдавна привлича вниманието на козметолозите, а откритията през последните години 
потвърждават, че той играе важна роля за запазването на красотата и здравето на кожата. Той участва във всички протичащи в 
кожата процеси – растеж, възстановяване на съединителната тъкан, защита от вредните въздействия на околната среда, 
заздравяване на раните, синтез на колаген, предотвратяващ преждевременното стареене на кожата. Активно подтиска 
изработването на меланин, като по този начин намалява образуването на пигментни петна и лунички. Прекрасно избелва 
кожата. Витамин С е мощен антиоксидант, свързващ свободните радикали, които се образуват под въздействието на околната 
среда и в резултат на физиологичните процеси в организма. Притежава уникални защитни свойства. В повредената от слънцето 
кожа съдържанието му е значително по-малко, отколкото в нормалната, тъй като той се изразходва за предотвратяване и 
неутрализиране на негативното въздействие на слънчевите лъчи.

Дневният крем Vitamin C предпазва кожата от УВ-лъчите и предпазвайки я от образуването на свободни радикали, се бори с 
преждевременното стареене.

Нощният крем Vitamin C възстановява кожата през нощта и се бори с образуването на бръчки.

Серумът за лице Vitamin C е с доказано избелващо действие. Използва се самостоятелно като се нанася 1-2 пъти дневно върху 
пигментните петна или върху цялото лице.  Може да допълните ефекта от любимата козметика, като нанесете преди крема за 
лице. Да не се използва през летните месеци върху незащитена със слънцезащитен продукт кожа.

Продукти

07870

Комплект Vitamin C

Цена в комплект - 24,00 лв.

СПЕСТЯВАТЕ: 12,00 лв.

 

МОЖЕТЕ ДА ЗАКУПИТЕ ОНЛАЙН ОТ:

Refanshop
Рефан София

 

Комплектът съдържа:
1.Дневен крем за лице против стареене
МОЩЕН КОНЦЕНТРАТ, КОЙТО НАМАЛЯВА БРЪЧКИТЕ!
Антиоксидантен дневен крем за лице, който се бори със 
стареенето на кожата и й придава светъл и сияен външен 
вид. Обогатен с витамин С, който стимулира синтеза на 
колаген, укрепва тъканите и намалява оксидативния стрес 
на кожата, предизвикан от факторите на околната среда.
50 ml 

2. Нощен крем за лице против стареене
МОЩЕН КОНЦЕНТРАТ, КОЙТО НАМАЛЯВА БРЪЧКИТЕ!
Антиоксидантен нощен крем за лице, който се бори със 
стареенето на кожата и й придава светъл и сияен външен 
вид. Обогатен с витамин С, който стимулира синтеза на 
колаген, укрепва тъканите и намалява оксидативния стрес 
на кожата, предизвикан от факторите на околната среда. 
Сквалан от маслина подхранва кожата през нощта и 
подобрява нейната еластичност.
50 ml

3. Избелващ серум за лице
МОЩЕН КОНЦЕНТРАТ ЗА ИЗСВЕТЛЯВАНЕ НА ТЕНА И 
ПЕТНАТА!
Концентриран, но лесен за усвояване от кожата витамин C, 
който видимо изсветлява тена, включително и появилите 
се пигментни петна. Стимулира синтеза на колаген, 
укрепва тъканите и намалява оксидативния стрес, 
предизвикан от факторите на околната среда. Сквалан от 
маслина омекотява кожата и подобрява нейната 
еластичност.
10 ml
 

 ВИЖТЕ ДРУГИТЕ НИ КОМПЛЕКТИ ТУК! >>>

06456

Vitamin C против стареене 

дневен крем за лице

За постигане на оптимален ефект, използвайте с 
най-новия продукт от фирма Рефан ФИЛЪР ЗА 
ЛИЦЕ VITAMIN C

МОЩЕН КОНЦЕНТРАТ, КОЙТО НАМАЛЯВА БРЪЧКИТЕ!

Антиоксидантен дневен крем за лице, който се бори със 
стареенето на кожата и й придава светъл и сияен външен 
вид. Обогатен с:

– Vitamin С: стимулира синтеза на колаген, укрепва 
тъканите и намалява оксидативния стрес на кожата, 
предизвикан от факторите на околната среда. Фирма 
REFAN използва една от най-стабилните формули на 
витамин С, синтезирана е в японска лаборатория и е с 
доказан избелващ ефект.

– Vitamin Е: предпазва кожата от преждевременно 
стареене, като предотвратява разрушаването на колагена, 
който я поддържа гладка и еластична.

– Глицерин: възстановява еластичността на кожата и 
укрепва защитната й бариера.

 

Резултати от проведен ПОТРЕБИТЕЛСКИ ТЕСТ за дневен 
крем за лице Vitamin C

- 100% от потребителите са с добра поносимост към 
дневен крем за лице Vitamin C

След теста участниците са почувствали кожата на лицето 
си:
- 100% по-омекотена
- 100% изравняване на тена
- 100%  по-стегнат овал
- 90,1% по-загладена

След като са взели под  внимание всички критерии от 
потребителския тест:
- 100% от потребителите считат, че дневен крем за лице 
Vitamin С е ефективен като грижа против стареене;
- 100% от потребителите са доволни и биха ползвали 
отново дневен крем за лице Vitamin C

Начин на употреба: нанася се на чиста и суха кожа на 
лицето сутрин за защита през деня.

50 ml

НАШИТЕ ПРОДУКТИ МОЖЕ ДА ЗАКУПИТЕ В 
НАЙ-БЛИЗКИЯ ДО ВАС МАГАЗИН НА REFAN

или ДА ЗАКУПИТЕ ОНЛАЙН ОТ:

e-refan

REFAN Sofia

Refanshop

 

06457

Vitamin C против стареене 

нощен крем за лице

За постигане на оптимален ефект, използвайте с 
най-новия продукт от фирма Рефан ФИЛЪР ЗА 
ЛИЦЕ VITAMIN C

МОЩЕН КОНЦЕНТРАТ, КОЙТО НАМАЛЯВА БРЪЧКИТЕ!

Антиоксидантен нощен крем за лице, който се бори със 
стареенето на кожата и й придава светъл и сияен външен 
вид. Обогатен с: 

- Витамин С: стимулира синтеза на колаген, укрепва 
тъканите и намалява оксидативния стрес на кожата, 
предизвикан от факторите на околната среда. Фирма 
REFAN използва една от най-стабилните формули на 
витамин С, синтезирана е в японска лаборатория и е с 
доказан избелващ ефект.

- Сквалан от маслина: подхранва кожата през нощта и 
подобрява нейната еластичност.

- Витамин Е: предпазва кожата от преждевременно 
стареене, като предотвратява разрушаването на колагена.

- Глицерин: възстановява еластичността на кожата и 
укрепва защитната й бариера.
 

Резултати от проведен ПОТРЕБИТЕЛСКИ ТЕСТ за нощен 
крем за лице Vitamin C
- 100% от потребителите са с добра поносимост към нощен 
крем за лице Vitamin C
След теста участниците са почувствали кожата на лицето 
си:
- 100% по-омекотена
- 100% изравняване на тена
- 100% по-стегнат овал
- 100% по-загладена

След като са взели под  внимание всички критерии от 
потребителския тест:
- 100% от потребителите считат, че нощен крем за лице 
Vitamin С е ефективен като грижа против стареене.
- 100% от потребителите са доволни и биха ползвали 
отново нощен крем за лице Vitamin C

Начин на употреба: нанася се на чиста и суха кожа на 
лицето вечер за възстановяване през нощта.
50 ml

НАШИТЕ ПРОДУКТИ МОЖЕ ДА ЗАКУПИТЕ В 
НАЙ-БЛИЗКИЯ ДО ВАС МАГАЗИН НА REFAN

или ДА ЗАКУПИТЕ ОНЛАЙН ОТ:

e-refan

REFAN Sofia

Refanshop

 

06349

Vitamin С избелващ серум за 

лице

За постигане на оптимален ефект, използвайте с 
най-новия продукт от фирма Рефан ФИЛЪР ЗА 
ЛИЦЕ VITAMIN C
МОЩЕН КОНЦЕНТРАТ ЗА ИЗСВЕТЛЯВАНЕ НА ТЕНА И 
ПЕТНАТА!

Избелващият серум за лице „VITAMIN C“ съдържа високо 
ефективните съставки: сквалан от маслина, витамин С и 
витамин Е. Базиран изцяло на натурални съставки, той 
действа не само избелващо, но и регенерира кожата. 
Фирма REFAN използва една от най-стабилните формули 
на витамин С, синтезирана е в японска лаборатория и е с 
доказан избелващ ефект. Тя е маслоразтворима и запазва 
активността си през целия период на годност на 
козметичния продукт. Скваланът от маслина е естествен 
овлажнител, има добра съвместимост с кожата, като 
подобрява еластичността и я омекотява. В комбинация с 
витамин Е, кожата е допълнително защитена от 
преждевременно стареене.

Концентриран, но лесен за усвояване от кожата витамин C, 
който видимо изсветлява тена, включително и появилите 
се пигментни петна. Стимулира синтеза на колаген, 
укрепва тъканите и намалява оксидативния стрес на 
кожата, предизвикан от факторите на околната среда. 
Съдържа още:

- Сквалан от маслина: подхранва кожата през нощта и 
подобрява нейната еластичност;

- Витамин Е: предпазва кожата от преждевременно 
стареене, като предотвратява разрушаването на колагена.

 

Резултати от проведен ПОТРЕБИТЕЛСКИ ТЕСТ за 
избелващ серум за лице Vitamin C
- 92,9% от потребителите са с добра поносимост към 
избелващ серум за лице Vitamin C
След теста участниците са почувствали:
- 92,9% изсветляване на пигментацията на кожата след 1 
месец употреба;
- 100% изсветляване на пигментацията на кожата след  2 
месеца  употреба;
- 100% по-стегнат овал;
- 100% по-загладена кожа

След като са взели под  внимание всички критерии от 
потребителския тест:
- 92,8 % от потребителите биха ползвали отново избелващ 
серум за лице Витамин С 
- 100% от потребителите са доволни от избелващ серум за 
лице Vitamin C

Начин на употреба: използва се самостоятелно като се 
нанася 1-2 пъти дневно върху пигментните петна или 
върху цялото лице.  Може да допълните ефекта от 
любимата козметика, като нанесете преди крема за 
лице. Да не се използва през летните месеци върху 
незащитена със слънцезащитен продукт кожа.
10 ml

 

НАШИТЕ ПРОДУКТИ МОЖЕ ДА ЗАКУПИТЕ В 
НАЙ-БЛИЗКИЯ ДО ВАС МАГАЗИН НА REFAN

или ДА ЗАКУПИТЕ ОНЛАЙН ОТ:

e-refan

REFAN Sofia

Refanshop

www.refan.com

http://www.refan.com

