Yogurt and Еlderberry
В козметичната серия YOGURT AND ELDERBERRY иноваторите на REFAN залагат на наситената с полезни вещества
комбинация от йогурт и бъз.
Продуктите са обогатени със следните активни съставки:
Екстракт от плодовете на бъз - има хидратиращо и антиоксидантно действие, намалява възпалението и успокоява раздразнената
кожа.
Концентрат от кисело мляко - овлажнява, омекотява и заглажда сухата и проблемна кожа, благодарение на високото съдържание
на липиди, протеини, минерали и витамини. Тя става гладка и еластична, хидратирана в дълбочина и възвръща копринената си
мекота.
Провитамин В5/Д - пантенол - хидратира кожата, стимулира епителизацията, действа противовъзпалително. Също така играе
съществена роля в метаболизма на клетките.
Бадемово масло - то е едно от основните триглицеридни масла, което успокоява, омекотява и заглажда кожата.

Продукти

06459

Крем за лице
Лек, немазен крем, за видимо по-сияйна кожа.
Възстановява комфорта, хидратира кожата в дълбочина и
създава усещане за копринена мекота.
Обогатен с:
- Екстракт от плодовете на бъз - има хидратиращо и
антиоксидантно действие, намалява възпалението и
успокоява раздразнената кожа.
- Концентрат от кисело мляко - овлажнява, омекотява и
заглажда сухата и проблемна кожа, благодарение на
високото съдържание на липиди, протеини, минерали и
витамини. Тя става гладка и еластична, хидратирана в
дълбочина и възвръща копринената си мекота.
Начин на употреба: нанесете върху добре почистената
кожа и масажирайте до пълното му попиване.
50 мл

06393

Измиващ гел за лице с
ексфолиращ ефект
Нежно отстранява замърсяванията, без да изсушава
кожата.
Обогатен с:
- Екстракт от плодовете на бъз - има хидратиращо и
антиоксидантно действие, намалява възпалението и
успокоява раздразнената кожа.
- Концентрат от кисело мляко - овлажнява, омекотява и
заглажда сухата и проблемна кожа, благодарение на
високото съдържание на липиди, протеини, минерали и
витамини. Тя става гладка и еластична, хидратирана в
дълбочина и възвръща копринената си мекота.
- Полимлечна киселина - ексфолира и почиства порите в
дълбочина, като премахва излишния себум.
Начин на употреба: Нанесете върху навлажнената кожа на
лицето, шията и деколтето. Масажирайте с нежни
движения, след което изплакнете с вода.
Да се избягва контакт с очите!
100 мл

06297

Крем за тяло
Лек, немазен крем, за видимо по-сияйна кожа.
Възстановява комфорта на тялото, хидратира кожата в
дълбочина и създава усещане за копринена мекота.
Продуктите са обогатени със следните активни съставки:
Екстракт от плодовете на бъз - има хидратиращо и
антиоксидантно действие, намалява възпалението и
успокоява раздразнената кожа.
Концентрат от кисело мляко - овлажнява, омекотява и
заглажда сухата и проблемна кожа, благодарение на
високото съдържание на липиди, протеини, минерали и
витамини. Тя става гладка и еластична, хидратирана в
дълбочина и възвръща копринената си мекота.
Употреба: нанесете на тялото до пълно попиване
250 мл
НАШИТЕ ПРОДУКТИ МОЖЕ ДА ЗАКУПИТЕ В
НАЙ-БЛИЗКИЯ ДО ВАС МАГАЗИН НА REFAN
МОЖЕТЕ ДА ЗАКУПИТЕ И ОНЛАЙН ОТ:
Refanshop
Рефан София
e-refan

06469

Лосион за тяло
Омекотява, заглажда и регенерира кожата.
Обогатен с:
Екстракт от плодовете на бъз - има хидратиращо и
антиоксидантно действие, намалява възпалението и
успокоява раздразнената кожа.
Концентрат от кисело мляко - овлажнява, омекотява и
заглажда сухата и проблемна кожа, благодарение на
високото съдържание на липиди, протеини, минерали и
витамини. Тя става гладка и еластична, хидратирана в
дълбочина и възвръща копринената си мекота.
Витамин E - предпазва клетките от вредното влияние на
околната среда, като действа антиоксидантно и
противовъзпалително.
Провитамин B5 - Хидратира кожата, стимулира
епителизацията, действа противовъзпалително. Играе
съществена рола в метаболизма на клетките.
Употреба: нанесете върху чиста кожа с леки масажни
движения до пълното му попиване.
200 мл
НАШИТЕ ПРОДУКТИ МОЖЕ ДА ЗАКУПИТЕ В
НАЙ-БЛИЗКИЯ ДО ВАС МАГАЗИН НА REFAN
МОЖЕТЕ ДА ГИ ЗАКУПИТЕ И ОНЛАЙН ОТ:
Refanshop
Рефан София
e-refan

06423

Крем за ръце
Лек, немазен крем, за видимо по- красиви ръце.
Обогатен с:
- Екстракт от плодовете на бъз - има хидратиращо и
антиоксидантно действие, намалява възпалението и
успокоява раздразнената кожа.
- Концентрат от кисело мляко - овлажнява, омекотява и
заглажда сухата и проблемна кожа, благодарение на
високото съдържание на липиди, протеини, минерали и
витамини. Тя става гладка и еластична, хидратирана в
дълбочина и възвръща копринената си мекота.
Употреба: нанесете върху измитите и подсушени ръце и
масажирайте до пълното му попиване.
75 ml

05981

Захарен ексфолиант за тяло
Невероятно съчетание от естествени захарни кристали и
натурални растителни масла от бадем, кайсия и грозде,
със свежо ухание на горски плодове. Обогатен е и с
екстракт от плодовете на бъз и йогурт с антиоксидантно и
противовъзпалително действие за допълнителна грижа. В
резултат кожата е чиста, гладка и копринена на допир.
Екстракт от плодовете на бъз - има хидратиращо и
антиоксидантно действие, намалява възпалението и
успокоява раздразнената кожа.
Концентрат от кисело мляко - овлажнява, омекотява и
заглажда сухата и проблемна кожа, благодарение на
високото съдържание на липиди, протеини, минерали и
витамини. Възпалената и зачервена кожа се успокоява, а
сухата и груба кожа се изглажда. Кожата става гладка и
еластична, хидратирана в дълбочина и възвръща
сатенената си мекота.
Бадемово масло - Липидният състав на бадемовото масло
е най-близък до човешкия. То попива бързо, успокоява,
омекотява и заглажда кожата. Не дразни и не предизвиква
алергични реакции.
Масло от ядки от кайсия (Prunus armeniaca) - Леко, фино
масло с блед жълтеникав цвят. Богато е на ненаситени
мастни киселини – линолова, линоленова и олеинова,
както и на витамини – Е, A, D и F. Маслото от кайсиеви
ядки е подходящо за всеки тип кожа, но е с особено добър
ефект при застаряваща, чувствителна, суха и възпалена
кожа.
Масло от семки от грозде (Vitis vinifera) - Богато е на
ненаситени мастни киселини и витамините Е и D. То е
много фино, подходящо за всякакъв тип кожа и е широко
използвано като масло за масаж. Абсорбира лесно в
кожата, като я прави гладка и без неприятно мазно
усещане по нея.
Употреба: Нанася се върху мократа кожа на тялото с
масажиращи движения до разтварянето на кристалите,
след което се изплаква обилно c вода.
240 g
МОЖЕТЕ ДА ЗАКУПИТЕ ОНЛАЙН ОТ:
Refanshop
Рефан София
e-refan

06128

Душ-гел
Невероятно съчетание от кремообразна пяна и
завладяващо ухание на горски плодове.
Обогатен с:
- Екстракт от плодовете на бъз - има хидратиращо и
антиоксидантно действие, намалява възпалението и
успокоява раздразнената кожа.
- Концентрат от кисело мляко - овлажнява, омекотява и
заглажда сухата и проблемна кожа, благодарение на
високото съдържание на липиди, протеини, минерали и
витамини. Тя става гладка и еластична, хидратирана в
дълбочина и възвръща копринената си мекота.
Употреба: нанесете душ гела върху мокрото тяло с леки
масажни движения, след което изплакнете обилно с вода.
200 мл

06024

Соли за вана
Подобряват кръвообращението и подобряват тонуса на
кожата.
Съдържанието на минерали и микроелементи подпомагат
регенерацията.
Кожата става мека и гладка на допир.
УПОТРЕБА:
Солите се разтварят във вана с гореща вода. Една
опаковка е предназначена за 4-5 вани.
250 мл

03084

Спрей за тяло
Лек и освежаващ спрей. Парфюмира приятно кожата.
125 мл

03911

Парфюм рол-он без алкохол
Парфюм без алкохол с лек и освежаващ аромат
10 мл

05223

Пилинг сапун-гъба
Обогатен с:
- Екстракт от плодовете на бъз - има хидратиращо и
антиоксидантно действие, намалява възпалението и
успокоява раздразнената кожа.
- Концентрат от кисело мляко - овлажнява, омекотява и
заглажда сухата и проблемна кожа, благодарение на
високото съдържание на липиди, протеини, минерали и
витамини. Тя става гладка и еластична, хидратирана в
дълбочина и възвръща копринената си мекота.
Съчетание от примамлив аромат, кремообразна пяна и лек
масаж за вашата кожа.
Сапунът е подходящ за всеки тип кожа.
75 гр

3940

Парфюм за дома с ратанови
пръчици
Приятно парфюмерийно присъствие за настроение и
удоволствие.
НАЧИН НА УПОТРЕБА:
Свалете капачето от долната страна на декоративния
конус. В него поставете флакона с течността и го отворете.
Поставете декоративния конус с леко притискане към
основата. Потопете фините ратанови пръчици. Невероятно
ухание постепенно ще изпълни атмосферата в дома ви.
Интензитетът зависи от броя на поставените пръчици.
За освежаване на мириса се препоръчва периодично
изваждане и отново потапяне на пръчиците в течността от
срещуположната им страна.

5555

Ръчно изработен сапун

Сапун със завладяващо ухание на горски
плодове.Изобилната и мека пяна, осигуряват нежно
почистване на вашата кожа и удоволствие в
банята.Подходящ за всеки тип кожа.
Обогатен с:
- Екстракт от плодовете на бъз - има хидратиращо и
антиоксидантно действие, намалява възпалението и
успокоява раздразнената кожа.
- Концентрат от кисело мляко - овлажнява, омекотява и
заглажда сухата и проблемна кожа, благодарение на
високото съдържание на липиди, протеини, минерали и
витамини. Тя става гладка и еластична, хидратирана в
дълбочина и възвръща копринената си мекота.
Всеки калъп от килограмовите сапуни може да бъде
нарязан с нож или специална гилотина на отделни
парчета, с желаното от вас тегло.

www.refan.com

