
SÉRIE AZEITONA
Esta série é desenvolvida com base nas propriedades cosméticas do óleo e do extrato de azeitona. Os primeiros sinais de 
envelhecimento são as pequenas rugas, a perda de brilho e firmeza da pele. Guiadas pelo seu relógio interno, as células da nossa pele 
tornam-se vítimas do fenômeno inevitável do envelhecimento. Na sequência dos ataques contínuos dos radicais livres, o metabolismo 
celular e a síntese de colagénio perdem a sua intensidade. A pele fica desidratada, as rugas tornam-se mais pronunciadas e profundas. 
Verifica-se a necessidade de um cuidado especial.
 A solução reside em alguns passos simples - combater os radicais livres, nutrir a pele com colagénio e protegê-la contra os raios UVA e 
UVB durante o dia. Com base na experiência científica na área da cosmética, a Refan criou a linha de cosméticos Azeitona 
anti-envelhecimento especificamente formulada de modo a ser apropriada para todos os tipos de pele.

A série Azeitona da Refan combina cuidados completos anti-envelhecimento.

Produtos

6436

Crème facial de dia

Cuidado especial para a protecção da pele da cara e do 
pescoço. Azeite e extracto de oliva, ricos em antioxidantes, 
protegem as células contra os radicais livres e conservam a 
sua vitalidade. O colágeno marinho restabelece a elasticidade 
da pele e alisa o contorno da cara. Filtros uv-a e uv-b 
protegem a pele do efeito nocivo dos raios de sol e evitam o 
seu envelhecimento prematuro.

6437

Crème facial de noite

Com extracto das folhas de oliva, azeite e colágeno.Cuidado 
especial para a protecção da pele da cara e do pescoço 
durante a noite. Azeite e extracto de oliva, ricos em 
antioxidantes, protegem as células contra o envelhecimento e 
conservam a sua vitalidade. O colágeno marinho, as vitaminas 
A, E e a provitamina B5 regeneram a pele, restabelecem a sua 
elasticidade e alisam o contorno da cara

6438

Crème ao redor dos olhos contra 

envelhecimento

Hidrata a zona ao redor dos olhos e restabelece a sua 
elasticidade. Extracto de oliva, rico em antioxidantes, protege 
as células de envelhecimento e alisa o contorno ao redor dos 
olhos. Extracto de castanha selvagem e bisabolol natural 
melhoram a circulação do sangue e diminuem as olheiras.
30ml

06292

Crem e corporal de Oliva

Com extrato de folhas de oliveira, colagénio e vitamina E. 
Cuidado essencial na luta contra o envelhecimento da pele. O 
extrato de folhas de oliveira é rico em antioxidantes que 
protegem as células do envelhecimento e conservam a sua 
vitalidade. O colagénio marinho e a vitamina E regeneram, 
suavizam e retardam a flacidez da pele.

200 ml
 

6228

Gel para chuveiro e banho

Faz uma abundante espuma de aroma sensual, derrete-se 
sobre a pele e acorda os sentidos sob o efeito da agua. 
Contém azeite e extracto de oliva com efeito antioxidante 
contra os radicais livres e para estimular as funções vitais. 
Afirma e alisa a pele dando-lhe uma suavidade de seda.

250 ml
 

6129

Champú ‘

Champú ‘’oliva’’ contra envelhecimento destinado a o cabelo 
fino e frágil, com uv-protecção da cor. Contém azeite e 
extracto de oliva que restabelecem o aspecto são, a estrutura 
e a vitalidade do cabelo fazendo-o mais compacto e volumoso. 
O uv-filtro protege o cabelo dos raios do sol e do stress 
mecânico e químico. O uso regular tem um efeito benigno 
mantendo as raízes sãs e o cabelo elástico e brilhante. 

 

6180

Spray condicionador para cabelo

Alisa o cabelo por todo o seu comprimento, facilita o penteado 
e atribui brilho e suavidade quando usado regularmente. O 
extracto das folhas de oliva, a provitamina B5 e o colágeno 
melhoram a estructura do cabelo, restabelecem a vitalidade do 
cabelo e atribui-lhe volume.
100 ml

 

05018

SABONETE AZEITONA

O sabonete azeitona é enriquecido com óleo de azeitona puro 
e extrato da resina da árvore índia Boswellia Serrata.
O sabonete limpa e amacia a pele. É apropriado para todos os 
tipos de pele, especialmente para a pele sensível e facilmente 
irritável.

05276

Peeling sabonete-esponja

A combinação de esponja e sabonete num conjunto garante a 
sua comodidade e prazer do banho. Adequado para todo tipo 
de pele.
75 g
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