
Provence Lavender
Lavandă a însoțit omul încă din cele mai vechi timpuri, fascinându-l cu florile sale parfumate și frumoase albastru-violet. Această se 
foloseşte atât sub formă de ulei, cât şi ca tulpini aromatice uscate.
Pe lângă aroma minunată de relaxare, uleiul de lavandă are efect antiseptic si de regenerare.  Concentratul de iaurt are un efect excelent 
pentru pielea uscată și problematică, o umezeşte, înmiește și netezeşte datorita conținutului mare de lipide, proteine, minerale și vitamine. 
Pielea devine netedă și catifelată, hidratată în adâncime restaurându-și moliciunea satinată. Combinația de ulei natural de lavandă și 
concentrat de iaurt în linia de cosmetice Provence Lavender de  la REFAN calmează, hidratează și regenerează iar aroma ei relaxantă te 
va duce în câmpurile de lavandă ale Provence  și vă va captiva și răsfăța simțurile.

Produse

07604

Set PROVENCE LAVENDER

The set contains the following products:

 

1. Face cream 50 ml

Moisturizing face cream with a relaxing effect. The combination 
of natural lavender oil and yogurt concentrate soothes the skin 
of the face, hydrates and regenerates. NO PARABENS

2. Hand cream 75 ml

Moisturizing hand cream with a relaxing effect. The 
combination of natural lavender oil and yogurt concentrate 
soothes the skin of the hands, hydrates and regenerates. NO 
PARABENS

3. Foot gel 75 ml

Refreshing and relaxing foot gel, suitable for heavy and tired 
feet. The combination of natural lavender oil and yogurt 
concentrate soothes, hydrates and regenerates. Allantoin 
softens the skin of the feet and reduces inflammation. NO 
PARABENS

 

4. Handmade glycerin soap 85 g

06351

CREMĂ PENTRU FAŢĂ

Crema hidratanta cu efect de relaxare. Combinația de ulei 
natural de lavandă și concentrat de iaurt calmează pielea feţei, 
hidratează și regenerează.

Aplicare: Aplicaţi pe o piele bine curăţată, masând ușor până la 
absorbția completă.

50 ml

06407

CREMĂ PENTRU MÂINI

Crema hidratanta pentru mâini cu efect de relaxare. 
Combinația de ulei natural de lavandă și concentrat de iaurt 
calmează pielea mâinilor, hidratează și regenerează.
Aplicare: Aplicaţi pe mâini bine spălate şi uscate, masând ușor 
până la absorbția completă.

75 ml

06408

CREMĂ PENTRU PICIOARE

Cremă pentru picioare, care catifelează şi relaxează, potrivită 
pentru picioare grele si obosite. Combinația de ulei natural de 
lavandă și concentrat de iaurt calmează pielea, hidratează și 
regenerează. Alantoina înmoaie pielea picioarelor și reduce 
inflamația.
Aplicare: Aplicaţi crema pe picioare bine spălate şi uscate, 
masând ușor până la absorbția completă.

75 ml

06409

GEL PENTRU PICIOARE

Cremă pentru picioare, care revigorează şi relaxează, potrivită 
pentru picioare grele si obosite. Combinația de ulei natural de 
lavandă și concentrat de iaurt calmează pielea, hidratează și 
regenerează. Alantoina înmoaie pielea picioarelor și reduce 
inflamația.
Aplicare: Cu mișcări blânde, aplicați gelul pe picioarele obosite. 
Masând cu mișcări circulare, aşteptaţi până la absorbția 
acestuia.
75 ml

06170

ŞAMPON GEL DE DUŞ

Dă o senzație incredibilă de prospețime și de puritate a pielii și 
a părului. conține ulei natural de lavandă, care are un efect 
calmant şi anti-inflamator. concentratul de iaurt are un efect 
excelent de hidratare şi înmuiere. mirosul delicat de lavandă 
transformă timpul de duș intr-o experiență senzuala unică, cu 
efect de calmare si echilibrare.   
Aplicare: se aplică pe părul ud și corp cu mişcări de masaj 
ușoare, după care se clătește bine cu apă.  

250 ml
 

05221

Peeling săpun-burete

Săpun cu o aroma relaxantă de lavandă pentru o curățare 
aromată și blândă a pielii dvs. Conţine ulei esențial de lavandă 
cu acțiune calmantă și de refacere. Potrivit pentru orice tip de 
piele.

75 g
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