Yogurt and Rose Oil
Козметичната серия „Yogurt and Rose Oil“ , съдържа най-известните в цял свят български продукти-концентрат от кисело мляко и
розово масло. Комбинацията на тези две активни съставки има благоприятно влияние върху кожата, като овлажнява, омекотява и
заглажда сухата и проблемна кожа. Тя става гладка и еластична, хидратирана в дълбочина и възвръща сатенената си мекота, а
това е изключително важно за зимния сезон.
Концентрат от кисело мляко - има превъзходен ефект като овлажнява, омекотява и заглажда сухата и проблемна кожа,
благодарение на високото съдържание на липиди, протеини, минерали и витамини. Кожата става гладка и еластична,
хидратирана в дълбочина и възвръща сатенената си мекота.
Розово масло - дeйства тонизиращо, регенериращо, противовъзпалително, противомикробно и афродизиачно действие. Това, в
съчетание с неговите леко тонизиращи и успокояващи свойства, го прави подходящо за застаряваща,суха и чувствителна,
зачервена и възпалена кожа.

Продукти

6475

Лосион за тяло
Oмекотява кожата и я предпазва от възпаления.
Концентрат от кисело мляко, розово масло и розова вода
от Rosa Damascena регенерират кожата и я хидратират.
Пантенол /Провитамин B5/ - Хидратира кожата, стимулира
епителизацията, действа противовъзпалително. Играе
съществена рола в метаболизма на клетките.
Розова вода - Действа антисептично и укрепващо.
Тонизира и освежава кожата на лицето, подобрява
кръвообращението и поддържа водния баланс в обмяната
на веществата на кожата.
Розово масло - дeйства тонизиращо, регенериращо,
противовъзпалително, противомикробно и афродизиачно
действие. Това, в съчетание с неговите леко тонизиращи и
успокояващи свойства, го прави подходящо за
застаряваща,суха и чувствителна, зачервена и възпалена
кожа.
Концентрат от кисело мляко - има превъзходен ефект като
овлажнява, омекотява и заглажда сухата и проблемна
кожа, благодарение на високото съдържание на липиди,
протеини, минерали и витамини. Кожата става гладка и
еластична, хидратирана в дълбочина и възвръща
сатенената си мекота.
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
или ДА ЗАКУПИТЕ ОНЛАЙН ОТ:
e-refan
refansofia.com

6296

Бутер крем за тяло
Козметичен бутер крем за тяло, обогатен с натурална
розова вода, розово масло от Rosa Damascenа и с
концентрат от кисело мляко за нежна, хидратирана и
изключително мека кожа.
Какаово масло - Наричат го &quot;храна на боговете&quot;
и притежава уникални козметични свойства. Theobroma
cacao е природен стимулант - ускорява клетъчната обмяна,
придава блясък и гладкост, подобрява овлажняването и
поддържа еластичността на кожата.
Масло от карите - Съдържа вещества, които стимулират
синтеза на собствен колаген, което води до подобряване
на структурата на кожата с около 85%. Притежава
уникални и невероятно полезни за кожата качества,
антиоксидантни свойства и anti age ефект, който изглажда
бръчките и забавя процесите на стареене. Има близък до
себума състав, който е особено полезен при суха 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.
Витамин Е - Намира много широко приложение в
козметиката поради силните защитни функции, които
изпълнява. Подобрява епителизацията и повишава
ензимната активност в кожата. Забавя процесите на
преждевременно стареене на кожата, предизвикано от UVрадиацията, като проявява антиоксидантни свойства и
намалява броя на увредените клетки. Действа
противовъзпалително и хидратиращо. Богатството от
активни компоненти в екстракта от охлюви стимулира
клетъчните функции, засилва синтеза на протеини и
регенерирането на кожата, забавя стареенето.

Розова вода - Действа антисептично и укрепващо.
Тонизира и освежава кожата на лицето, подобрява
кръвообращението и поддържа водния баланс в обмяната
на веществата на кожата.

Розово масло - Съдържа 300 доказани компонента,
представляващи 86% от състава му. Другите 14% от
компонентите са в малки количества, но много важни за
неговото качество. Етеричното масло от роза е
&quot;женско масло&quot;. То се използва в
ароматерапията за лечение на заболяванията на
репродуктивната система. Действа като много мощен
афродизиак, особено при жени с емоционални смущения,
които водят до сексуални проблеми. Подходящо е за
всичките типове кожа, но най-много се предпочита за суха,
чувствителна и застаряваща. Има тонизиращ и стягащ
ефект върху капилярите, както и върху циркулацията на
кръвта като цяло, което го прави много подходящо при
зачервена кожа. Подходящо е при дерматити и екземи.
Действа противовъзпалително и заздравяващо и при
слънчево изгаряне.
Витамин В3 - Намалява загубата на вода и има анти-ейдж
ефект, изглажда кожата, намалява пигментацията,
стимулира еластичността.

Витамин Е - Намира много широко приложение в
козметиката поради силните защитни функции, които
изпълнява. Подобрява епителизацията и повишава
ензимната активност в кожата. Забавя процесите на
преждевременно стареене на кожата, предизвикано от UVрадиацията, като проявява антиоксидантни свойства и
намалява броя на увредените клетки. Действа
противовъзпалително и хидратиращо. Богатството от
активни компоненти в екстракта от охлюви стимулира
клетъчните функции, засилва синтеза на протеини и
регенерирането на кожата, забавя стареенето.
Употреба: нанася се върху цялото тяло след баня с
разстилащи движения .
200 мл.
НАШИТЕ ПРОДУКТИ МОЖЕ ДА ЗАКУПИТЕ В
НАЙ-БЛИЗКИЯ ДО ВАС МАГАЗИН НА REFAN
или ДА ЗАКУПИТЕ ОНЛАЙН ОТ:
e-refan
refansofia.com

6422

Крем за ръце
Омекотява кожата на ръцете и я предпазва от възпаления.
Концентрат от кисело мляко, розово масло и розова вода
от Rosa Damascenа регенерират кожата и я хидратират.
Употреба: нанесете върху измитите и подсушени ръце и
масажирайте до пълното му попиване.
75 мл.
НАШИТЕ ПРОДУКТИ МОЖЕ ДА ЗАКУПИТЕ В
НАЙ-БЛИЗКИЯ ДО ВАС МАГАЗИН НА REFAN
или ДА ЗАКУПИТЕ ОНЛАЙН ОТ:
e-refan
refansofia.com

5995

Захарен ексфолиант за тяло
Вълнуващо съчетание от естествени захарни кристали,
натурални растителни масла и нежна пяна с аромат на
българската маслодайна роза. Концентрат от кисело мляко
и розов конкрет от rosa damascena регенерират кожата и я
хидратират. Масла от кайсия, бадем и гроздови семки
подхранват и омекотяват в дълбочина. Захарни кристали
нежно отстраняват мъртвите клетки от повърхността на
кожата и стимулират дишането й.
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 кайсиеви ядки (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 гроздови семки (Vitis vinifera) - Богато е на
ненаситени мастни киселини и витамини Е и D. То е много
фино, подходящо за всякакъв тип кожа и е широко
използвано като масло за масаж. Абсорбира се лесно в
кожата, като я прави гладка и без неприятно мазно
усещане по нея.
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.
Розов конкрет - Получава се от свежите розови цветове
чрез екстракция. В състава му влизат над 166 компонента.
Съчетава противовъзпалителни, регенериращи и
заздравяващи качества. Действа омекотяващо и
изглаждащо кожата.
Употреба: Нанася се върху мократа кожа на тялото с
масажиращи движения до разтварянето на кристалите,
след което се изплаква обилно c вода.
240 г.
НАШИТЕ ПРОДУКТИ МОЖЕ ДА ЗАКУПИТЕ В
НАЙ-БЛИЗКИЯ ДО ВАС МАГАЗИН НА REFAN
или ДА ЗАКУПИТЕ ОНЛАЙН ОТ:
e-refan
refansofia.com

6127

Шампоан за тяло и коса
Дарява невероятно усещане за свежест и чистота. Розова
вода и концентрат от кисело мляко регенерират кожата и я
хидратират. Нежното ухание на роза дамасцена
превръщат вземането на душ в уникално изживяване с
успокояващ и балансиращ ефект.
Употреба: нанесете върху мокрите коса и тяло с леки
масажни движения, след което изплакнете обилно с вода.
200 мл.

НАШИТЕ ПРОДУКТИ МОЖЕ ДА ЗАКУПИТЕ В
НАЙ-БЛИЗКИЯ ДО ВАС МАГАЗИН НА REFAN
или ДА ЗАКУПИТЕ ОНЛАЙН ОТ:
e-refan
refansofia.com

www.refan.com

