
Seria Oliwka
Kierowane  swoim  wewnętrznym zegarkiem, komórki naszej skóry stają się ofiarą nieuniknionego fenomenu  - starzenia. Metabolizm i 
komunikacja komórek spowolniają się,tkanki  twardnieją, skóra dehydratuje się i traci elastyczność i wszystko to prowadzi do  powstania 
zmarszczków. Opierając się na doświadczeniu naukowym w kosmetyce, Refan stworzyła linię kosmetyczną Oliwka przeciw starzeniu, 
specjalnie sformułowaną tak, żeby była odpowiednia dla każdego typu skóry.

Produkty

6436

Krem dzienny do twarzy przeciw 

starzeniu

Specjalna pielęgnacja do ochrony skóry twarzy i szyji w ciągu 
dnia. Ekstrakt i olejek z oliwki, bogate w przeciwutleniacze, 
chronią  komórki przed wolnymi rodnikami i zachowują ich 
żywotność. Kolagen morski odnawia elastyczność skóry i 
wygładza owal twarzy. UV-A i UV-B filtry chronią skórę przed 
szkodliwym działaniem słonecznych promieni i zapobiegają  jej 
 przedwczesnym starzeniu .
 

6437

Odmładzający krem nocny do 

twarzy

Z ekstraktem z liści oliwki, olejkiem  z oliwki i kolagenem. 
Specjalna pielęgnacja do odnawiania  skóry twarzy i szyji w 
nocy. Ekstrakt i olejek  z oliwek, bogate w przeciwutleniacze, 
chronią komórki  przed starzeniem się  i zachowują ich 
żywotność. Kolagen morski, witamina  A, E i prowitamina  B5 
regenerują skórę, odnawiają jej elastyczność i wygładzają owal 
twarzy.

Użycie: nanosi się jako cieńki film na czystą skórę przed snem.

6438

Krem pod oczy przeciw starzeniu

Hydratuje strefę  wokół oczu  i odnawia jej elastyczność. 
Ekstrakt z oliwki, bogaty w przeciwutleniacze, chroni komórki 
przed starzeniem się i wygładza kontur wokół oczu. Ekstrakt z 
kasztanowca zwyczajnego i naturalnego bisabololu ulepszają 
krwiobieg i zmniejszają ciemne kręgi wokół oczu.
30ml

06292

Krem do ciała Oliwka

Ekstrakt z liści oliwki, kolagen, witamina Е. Niezastąpiona 
pielęgnacja w walce ze starzeniem się skóry. Ekstrakt z liści 
oliwki, bogaty w przeciwutleniacze, chroni komórki przed 
starzeniem się i zachowuje ich żywotność.  Kolagen morski i 
witamina Е regenerują, wygładzają i spowalniają wiotczenie 
skóry.

200 ml
 

6228

Żel pod prysznic i do kąpieli

Zawiera olejek oliwkowy i ekstrakt z oliwki o działaniu 
przeciwutleniającym przeciwko wolnym rodnikom i do 
stymulacji jej  życiowych funkcji. Ujędrnia i wygładza skórę, 
nadając jej jedwabną miękkość.

Użycie:
Żel nanosi się na mokrą gąbkę do otrzymywania obfitej piany i 
ciało obciera się ruchami masażowymi. Płucze się wodą do 
pełnego usuwania piany.

250 ml
 

6129

Szampon

Z ochroną UV koloru. Zawiera olejek oliwkowy i ekstrakt 
oliwkowy, króre odnawiają  zdrowy wygląd, stukturę i 
żywotność włosu, uszczelniając i pogrubiając go. Filtr UV 
chroni włosy przed radiacją słoneczną i stresem 
mechanicznym i chemicznym. Regularne użycie wywiera 
korzystny efekt  na utrzymanie zdrowych  korzeni i 
elastycznych i błyszczących włosów. Użycie: nanieść  małą 
ilość szamponu na  dobrze  namoczone ciepłą wodą włosy. 
Masażować przez  1-2 min. Do otrzymania gęstej piany. 
Wypłukać obficie wodą.

6180

Hydratujący spray do włosów 

przeciw starzeniem

Bez odmywania. Wygładza włos wzdłużnie, wspomaga 
czesanie i nadaje blask i miękkość przy regularnym użyciu. 
Ekstrakt z liści oliwki, prowitamina В5 i kolagen ulepszają 
strukturę włosu, przywracają żywotność włosów i napełniają je 
objętością.
100 ml

05018

Bar soap olive

Enriched with pure olive oil and extract from the resin of indian 
tree boswellia serata.
The soap cleans and softens the skin. For all types of skin, 
especially sensitive and easily irritable.
100 g

05276

Peeling mydło-gąbka

Połączenie gąbki i mydła w jednym, zapewnia. Twoją wygodę i 
przyjemność w łazience. Odpowiedni dla każdego typu skóry.
75 g
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