
HYALURONIC ACID
Gdy ilość kolagenu i kwasu hialuronowego, wypełniających przestrzenie międzykomórkowe skóry zmniejszy się, wtedy pojawiają się 
zmarszczki. Ale naturę można obejść i odbudować świeży i młodzieńczy wygląd skóry!
     Ogólnie wiadomo, że woda jest podstawowym źródłem życia. Jeśli pozbawi się skórę jej siły życiowej, traci ona swoją witalność. I w tej 
sytuacji niezwykle przydatny jest kwas hialuronowy, który jest naturalnym składnikiem skóry i cechuje się unikalną zdolnością do 
zatrzymywania wody w ilości prawie tysiąc razy więcej od własnego ciężaru. Z biegiem lat, w zależności od trybu życia, ilość tego 
nieocenionego składnika maleje, co prowadzi do zmniejszenia zdolności skóry do zatrzymywania wody. W konsekwencji, traci ona 
objętości i pojawiają się zmarszczki. 
       Kolagen jest drugim głównym składnikiem skóry odpowiedzialnym za jej jędrność. Największym jego wrogiem jest kolagenaza - jest to 
grupa enzymów, aktywowanych niekorzystnymi czynnikami środowiskowymi, w wyniku czego zaczynają one rozkładać kolagen, a w 
konsekwencji pojawia się zwiotczenie i przedwcześnie starzenie się skóry.
       Połączenie kwasu hialuronowego i kolagenu w serii „Kwas hialuronowy” Refanu poprawia elastyczność skóry i napina kontur twarzy.  
Kremy na dzień i noc z miękką i delikatną konsystencją, wchłaniają się szybko i łatwo, głęboko nawilżają skórę, czyniąc ją bardziej miękką, 
gładszą i bardziej elastyczną oraz przywracają jej świeży, młodzieńczy i promienny wygląd. W celu uzyskania optymalnych rezultatów 
zaleca się codzienne stosowanie na twarzy obu kremów na dzień i noc z kwasem hialuronowym.

Produkty

06434

KREM DZIENNY DO TWARZY

Krem hydratyzujący do twarzy, odpowiedni do codziennej 
pielęgnacji w ciągu dnia. Kombinacja  kwasu hialuronowego i 
kolagenu zmiękczają i wygładzają delikatne linie i zmarszczki.  
W wyniku tego skóra jest znów gładka i elastyczna.

Sposób użycia: nanosi się na czystą i suchą skórę twarzy rano 
do ochrony w ciągu dnia.

50 ml
 

06435

KREM NOCNY DO TWARZY

Hydratyzujący krem do twarzy, odpowiedni do aktywnej  
pielęgnacji w nocy. Kombinacja kwasu hialuronowego i 
kolagenu zmiękczają i wygładzają  delikatne linie i zmarszczki. 
Organiczny olejek arganowy  odżywia skórę dogłębnie i 
wspomaga walkę ze starzeniem się. W wyniku tego  skóra jest 
znów gładka i elastyczna.

Sposób użycia:  nanosi się na czystą i suchą skórę twarzy 
wieczorem do odnawiania w nocy.

50 ml

06331

Facial Serum

Lightweight gel texture with high content of hyaluronic acid and 
Aloe vera extract. The combination of the two active 
ingredients helps to maintain water balance and prevents the 
formation of fine lines and wrinkles. The serum is easily 
absorbed by the skin, leaving it comforted, elastic and soft.

Use: Аpply with gentle tapping movements to your face after 
cleansing and drying, before applying your day or night cream. 
It can also be used separately.
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