
Provence Lavender
Лавандата го придружувала човекот уште од древноста, зашто го фасцинирала со своите ароматски и убави сино-виолетови 
цветови. Таа е користена во форма на масло, а исто така и како исушени ароматични стракови.

Освен прекрасниот релаксирачки пријатен мирис, маслото од лаванда поседува антисептичко и регенеративно дејство. 
Концентрат од кисело млеко има одличен ефект врз сувата и проблематична кожа, зашто ја навлажнува, омекнува и измазнува, 
благодарение на големата содржина на липиди, протеини, минерали и витамини. Кожата станува мазна и еластична, хидрирана 
во длабочина и ја возвраќа својата сатенска мекост. Комбинацијата од природно масло од лаванда и концентрат од кисело млеко 
во козметичката серија Provence Lavender на REFAN ја смирува, хидрира и регенерира, а нејзината релаксирачка арома ќе ве 
пренесе во провансалските полиња од лаванда и ќе ви ги заплени и помилува вашите сетила.

Производи

07604

Set PROVENCE LAVENDER

The set contains the following products:

 

1. Face cream 50 ml

Moisturizing face cream with a relaxing effect. The combination 
of natural lavender oil and yogurt concentrate soothes the skin 
of the face, hydrates and regenerates. NO PARABENS

2. Hand cream 75 ml

Moisturizing hand cream with a relaxing effect. The 
combination of natural lavender oil and yogurt concentrate 
soothes the skin of the hands, hydrates and regenerates. NO 
PARABENS

3. Foot gel 75 ml

Refreshing and relaxing foot gel, suitable for heavy and tired 
feet. The combination of natural lavender oil and yogurt 
concentrate soothes, hydrates and regenerates. Allantoin 
softens the skin of the feet and reduces inflammation. NO 
PARABENS

 

4. Handmade glycerin soap 85 g

06351

КРЕМ ЗА ЛИЦЕ

Хидрирачки крем за лице со релаксирачко дејство. 
Комбинацијата од природно  масло од лаванда и 
концентрат од кисело млеко ја смирува кожата на лицето, 
ја хидрира и регенерира.

Употреба: Нанесете врз добро почистената кожа и 
масирајте до неговото потполно попивање.

50 ml

06407

КРЕМ ЗА РАЦЕ

Хидрирачки крем за раце со релаксирачко дејство. 
Комбинацијата од природно масло од лаванда и 
концентрат од кисело млеко ја смирува кожата на рацете, 
ја хидрира и регенерира.

Употреба: Нанесете врз добро измиени и потсушени раце 
и масирајте до неговото потполно попивање.

75 ml

06408

КРЕМ ЗА НОЗЕ

Омекнувачки и релаксирачки крем за  нозе, погоден за 
натежнати и уморни нозе. Комбинацијата од природно 
масло од лаванда и концентрат од кисело млеко смирува, 
хидрира и регенерира. Алантоинот ја омекнува кожата на 
нозете и ги намалува воспаленијата.

Употреба: Нанесете го кремот врз измиените и потсушени 
нозе и масирајте до неговото потполно попивање.

75 ml

06409

ГЕЛ ЗА НОЗЕ

Освежувачки и релаксирачки гел за нозе, погоден за 
натежнати и уморни нозе. Комбинацијата од природно 
масло од лаванда и концентрат од кисело млеко смирува, 
хидрира и регенерира. Алантоинот ја омекнува кожата на 
нозете и ги намалува воспаленијата.

Употреба: Со лесни движења нанесете го гелот врз 
уморните нозе. Масирајте со кружни движења, а потоа 
останете неподвижни до неговото потполно попивање.
75 ml
 

06170

ШАМПОН ГЕЛ ЗА ТУШИРАЊЕ

Дарува неверојатно чувство на свежина и чистота на 
кожата и косата. Содржи природно масло од лаванда кое 
поседува смирувачко и противовоспалително дејство. 
Концентратот од кисело млеко има хидрирачко и 
омекнувачко дејство. Нежниот мирис на лаванда го 
претвора туширањето во уникатно чувствено доживување 
со смирувачки и балансирачки ефект.        

Употреба: нанесете врз мокрите коса и тело со лесни 
масажни движења, а потоа изплакнете обилно со вода.
250 ml
 

05221

Пилинг сапун - сунѓер

Сапун со релаксирачка арома на лаванда за ароматско и 
нежно почистување на вашата  кожа. Содржи етерично 
масло од лаванда  со смирувачко и закрепнувачко дејство. 
Погоден за секаков тип на кожа.
75 gr
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