
Yogurt and Rose oil
AS PROPRIEDADES REGENERADORAS DO CONCRETO DE ROSA E AS PROPRIEDADES HIDRATANTES DO YOGURTE FAZEM A 
SÉRIE ADEQUADA PARA SER USADA DEPOIS DA PRAIA!

A série cosmética de yogurte e óleo de rosa conjuga os produtos búlgaros de maior fama no mundo – o yogurte e a rosa oleaginosa, de 
tal modo que intensifica o seu efeito benéfico sobre o organismo humano. O concentrado de yogurte tem um maravilhoso efeito ao 
hidratar, suavizae e alisar a pele seca e problemática, graças ao seu elevado conteúdo de lipídeos, proteínas, minerais e vitaminas. A 
pele torna-se lisa e elástica, hidratada em profundidade e recuperando a sua suavidade de cetim. O óleo de rosa tem um efeito tónico, 
regenerador, anti-inflamatório, antimicrobiano e afrodisíaco. Isto, combinado com as suas propriedades levemente tonificantes e 
calmantes fâ-lo apropirado para a pele envelhecida e sensível, avermelhada e irritada.

Produtos

6475

Loção corporal

Suaviza a pele e protege-a de inflamações. O concentrado de 
iogurte, o óleo de rosa e a agua de rosa damascena 
regeneram a pele e hidratam-na.

SEM PARABENOS

6296

Creme amanteigado para o corpo

Enriquecido com agua de rosas natural, óleo de rosa 
damascena e concentrado de iogurte, faz a pele suave, 
hidratada e extremadamente fina.

6422

Creme para as mãos

Suaviza a pele das mãos e protege-a de inflamações. O 
concentrado de iogurte, o óleo de rosa e a agua de rosa 
damascena regeneram a pele e hidratam-na.

5995

Refan exfoliante corporal de açúcar

Combinação excitante de cristais naturais de açúcar, óleos 
essenciais naturais e espuma delicada com o aroma da rosa 
oleaginosa búlgara. O concentrado de iogurte e o concreto de 
rosa damascena regeneram a pele e hidratam-na. Óleos de 
damasco, amêndoa e graínhas de uva nutrem e suavizam em 
profundidade. Os cristais de açúcar eliminam delicadamente 
as células mortas da superfície da pele estimulando a sua 
respiração.

SEM CONSERVANTES

6127

Refan champú para corpo e cabelo

Dá uma ijncrível sensação de frescura e limpeza. A agua de 
rosas e o concentrado de iogurte regeneram a pele e 
hidratam-na. O aroma delicado da rosa damascena torna o 
banho de chuveiro numa experiência única com efeito 
calmante e equilibrador.
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