
Passion fruit
Provitamină В5 hidratează pielea și o protejează de iritații.

Unt de cacao – are o acțiune de înmuiere, hidratare și de alimentare.

Uleiul de măsline, bogate de antioxidanți, protejează celulele de radicalii liberi, păstrând vitalitatea lor.

Concentratul de iaurt are un efect excelent, umezind, înmuind și netezind pielea uscată și problematică, datorita conținutului mare de 
lipide, proteine, minerale și vitamine. Pielea devine mai netedă și elastică, hidratată în adâncime, restaurându-și blândețea de satin.

Produse

6284

Crema-unt de corp

Cu uleiuri de cacao, shea și iaurt Bogat de uleiuri vegetale 
naturale, pentru alimentare zilnică a pielii, cu aroma gustoasă 
de maracuia, îmbunătățește dispoziția sufletească și reface 
armonia spiritului și corpului. Se topește pe piele, netezește și 
alimentează adânc. Concentratul de iaurt restaurează echilibrul 
apos și de grăsimi ale pielii, hidratându-o în mod trainic.
250 ml

5992

Exfoliant de corp

Exfoliantul de corp passion fruit este o îmbinare emoționantă 
de cristale naturale de zahăr, uleiuri vegetale naturale și o 
spumă excelentă cu aroma de maracuia. Prinde simțurile cu o 
aroma amețitoare, lăsând o urmă fermecătoare în imagini. 
Îndepărtează celulele moarte, stimulează respirația și ajută la 
eliberarea corpului de toxine.
240 ml

 

6227

Gel de duș hidratant

gel de duș hidratant passion fruit

Cu ulei de măsline și provitamina b5

Dăruiește o senzație incredibilă de prospețime și puritate. 
Uleiul de măsline și provitamina b5 regenerează și hidratează 
pielea. Prinde simțurile cu o aromă amețitoare de maracuia și 
transferă facerea de duș într-o emoțiune unică.

250 ml

6276

Refan ulei ultrahidratant de corp 

Passion Fruit

Uleiul ultrahidratant de corp Maracuia cu ulei de migdale și 
vitamina E învelește corpul cu o peliculă invizibilă, care 
protejează pielea de uscare. Uleiul de Migdale și Vitamină E 
șterg zonele uscate și ajută hidratarea trainică. Pielea devine 
din nou moale, mătăsoasă la atingere. Potrivit și de masaj.
100 ml

6441

Crema unt de mâini

Cu uleiuri de cacao, shea și iaurt.Pentru îngrijire zilnică în 
cazurile de piele uscată și foarte uscată a mâinilor, cu o aromă 
gustoasă de maracuia. O formulă bogată de uleiuri vegetale 
naturale, care netezesc, alimentează și înmuie pielea. 
Concentratul de iaurt stimulează hidratarea regulamentară a 
pielii, ferindu-a de pierderea umezelii.

75 ml

5278

Peeling săpun burete

Un săpun cu aroma puternică și excitantă de maracuia. 
Îmbinarea de burete și săpun într-un singur întreg vă asigură 
comoditatea și plăcerea în baie. Potrivit de orice tip piele.
75 g

6034

Săruri de cadă

Un produs unic îngrădit de minerale și microelemente cu o 
aromă emoționantă de maracuia.
250 g

5547

săpun fabricat manual

Un săpun cu aroma puternică și excitant de maracuia. Potrivit 
de orice tip piele.

3919

Refan parfum fără alcool

Refan parfum fără alcool passion fruit rol-on
10 ml

07120

lumânare din soia

 lumânare din soia „Passion fruit” în pahar

www.refan.com

http://www.refan.com

