
Sabonetes de ervas STEP TO 

NATURE - AROMATHERAPY
A pele saudável é o maior ornamento da pessoa. O seu cuidado requer um uso inteligente dos agentes de limpeza modernos. Criado há 
séculos atrás, o sabonete tem sido repetidamente refinado em nome de um objetivo - ele limpa sem danificar porque pela composição é o 
mais próximo da pele humana.
Por isso, os sabonetes REFAN não são meramente sabonetes comuns. Tendo conservado a tradição secular, eles acariciam a sua pele, 
limpam-na suave e delicadamente, e os seus ingredientes tornam-na macia e perfumada a saúde e limpeza. O cheiro encantador dos 
sabonetes e a sua aparência enfeitiçá-lo-ão de imediato e trarão um toque de frescura e emoções positivas para o seu dia-a-dia.

Produtos

05034

ROSE

97% ingredientes naturais
Enriquecido com óleo de argão orgânico, óleo de gerânio 
orgânico e pétalas de rosa.
Dê ao seu corpo suavidade e cuidados nutricionais graças ao 
óleo de argão orgânico, conhecido com as suas propriedades 
de hidratação, regeneradoras e antioxidantes. O sabonete 
forma uma espuma de limpeza cremosa, alcançada pela 
tecnologia de prensagem tripla e deixa um aroma fresco de flor 
de rosa e gerânio. As pétalas de flor de rosa naturais 
complementam a sensação agradável sobre a pele.
120 g

05037

VERBENA LEMON

97% ingredientes naturais
Enriquecido com óleo de limão, extrato e erva verbena
Relaxe a sua mente e os seus sentidos!
Um sabonete com aroma tonificante e refrescante de limão 
para uma pele limpa, delicadamente perfumada e suavemente 
esfoliada. 
O óleo de limão possui propriedades antibacterianas, 
anti-sépticas e desinfetantes. Recolhe os poros e é adequado 
para pele oleosa. O extrato de verbena faz a pele lisa e suave, 
tem um efeito antioxidante e anti-inflamatório. O seu aroma 
cítrico fresco é benéfico para os sentidos.
120 g

05038

OLIVE ROSEMARY

97% ingredientes naturais
Enriquecido com óleo de azeitona, óleo essencial de alecrim e 
a erva alecrim
A espuma abundante e fofa do sabonete limpa a pele e 
esfolia-a delicadamente graças às pétalas de alecrim. O óleo 
de azeitona tem fortes propriedades antioxidantes e nutritivas. 
Suaviza e protege a pele da secagem.
O óleo de alecrim tem um efeito anti-séptico e estimulante em 
totalidade. É um dos meios mais reconhecidos para estimular 
o corpo e a mente em estado de cansaço extremo.
A combinação da especiaria clássica que é o alecrim com um 
dos óleos vegetais mais usados, o azeite, faz este sabonete 
de ervas perfeito para um início do dia tonificante.
120 g

05035

LAVENDER

97% ingredientes naturais
Enriquecido com óleo essencial de lavanda e flor de lavanda
Prepare-se para uma aromaterapia relaxante!
Espuma rica, pedaços de flores de lavanda e aroma 
encantador. Um sabonete suave, refrescante e calmante com 
óleo essencial de lavanda. É um dos óleos mais conhecidos e 
difundidos com inúmeras propriedades, ideal para os cuidados 
básicos de qualquer tipo de pele. Um forte aroma de lavanda e 
uma espuma abundante e macia para uma pele com cheiro a 
saúde e limpeza.
120 g

05036

PEPPERMINT

97% natural

Enriched with mint essential oil, menthol and mint leaves.

Real mint explosion in the bathroom.

Mint - this refreshing, revitalizing and aromatic herb has been 
known for centuries. The essential oil is extremely refreshing 
and cooling, with anti-inflammatory and disinfectant properties. 
In combination with menthol it acts as a strong stimulant and 
refresher. Mint leaves complement the typical rich scent and 
leave pleasant feeling on the skin.

Ideal soap for those looking for a natural way to look and feel 
good.

120 g
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