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Pentru piele sensibilă Asigură gama completă de produse cosmetice pentru piele sensibilă pe baza produselor derivate de trandafir – ulei 
de trandafir, concret de trandafir și apă de trandafir.

Ulei de trandafir – Acționează ca un afrodiziac puternic, în special la femeile cu tulburări emoționale, care aduc la probleme sexuale. Este 
potrivit de toate tipurile de piele, dar sunt preferate cel mult pentru pielea uscată, sensibilă și în curs de îmbătrânire. Are un efect tonifiant 
și de strângere asupra capilare, precum și asupra circulația sanguină în general, ceea ce îl face foarte potrivit în cazurile de piele 
inflamată. Este potrivit pentru dermatite și eczeme. Acționează în mod regenerant cu privire la țesuturi și este potrivit de răni – acționează 
în mod vindecător și contra apariția urmelor. Acționează în mod anti-iritant și vindecător și în cazurile de arsuri solare. Tonifică sistemul 
nervos, ficatul și stomacul.

Apă de trandafir – Acționează în mod antiseptic și de îmbunătățire. Tonifică și înviorează pielea feței, îmbunătățește circulația sanguină și 
ține bilanțul metabolismului la piele.

Concret de trandafir – Se obține de florile proaspete ale trandafirului prin extracție. Conținutul lui include peste 166 de componente. Îmbină 
proprietăți anti-iritante, de regenerare și de vindecare. Acționează în mod înmuietor și de netezire pentru piele.

Produse

6439

Cremă de zi

Delicat către piele, cu un conținut ridicat de ulei natural de 
trandafir și rose concrete de trandafir, îmbinați cu ingrediente 
nutritive și hidratante. Conține uleiuri de migdale și de semințe 
de struguri, cu conținutul semănător cu sebumul pielii, care se 
absoarbă rapid și adânc în piele, îngrijindu-se de elasticitatea 
și blândețea ei. Nu conține compoziție de parfumuri și coloranți 
sintetice. 

50 ml
 

 

6455

Cremă de noapte

Îmbină proprietățile antiinflamatoare ale uleiul eteric de 
trandafir și rosa concret de trandafir, cu niște substanțe 
bioactive indispensabile pentru întreținerea pielii în timpul 
nopții. Vitaminele a și e regenerează zonele afectate și 
normalizează funcțiile pielii. Extrasele de rădăcina dulce, nalbă 
de grădină și coada șoricelului o liniștesc, hidratează și 
restaurează. Uleiul de migdale și de semințe de struguri se 
absoarbă rapid și adânc în piele, având un efect de înmuiere și 
de alimentare. Nu conține compoziție de parfumuri și coloranți 
sintetice.

50 ml

6247

Loțiune de corp

Cu o compoziție echilibrată, care reglează funcțiile pielii 
sensibile a corpului. Creează un simț de blândețe mătăsoasă 
datorita proprietăților regenerante și antiinflamatoare ale 
uleiului eteric de trandafir și celor ale rosa concret de trandafir, 
îmbinate cu calitățile hidratante ale extrasului de nalbă de 
grădină. Extrasul de rădăcina dulce calmează pielea inflamată, 
regulează metabolismul apă-sare și îmbunătățește respirația ei.
200 ml

 

6384

Spray răcoritor de față și corp

Multă prospețime cu miros natural de trandafir. Conține 25 % 
apă de trandafir, care regulează echilibrul apos al pielii, 
acționează în mod antiseptic și antiinflamator.

Extrasele de rădăcină dulce și tei tonifică și calmează pielea 
inflamată, iar alantoina reduce eritemele și regenerează pielea. 
Nu conține spirt. Nu conține compoziție de parfumuri și 
coloranți.
100 ml

 

6207

Refan gel de duș

O formulă delicată, cu spuma moale și cremoasă, care redă 
pielii o aromă de trandafiri proaspete. Bogăția apei naturale de 
trandafir și extrasul de rădăcină dulce completează sensul 
extraordinar de acest produs, asigurând o grijă indispensabilă 
pentru pielea sensibilă. Folosirea gelului de duș „regina roza” 
va face pielea moale și
200 ml

6138

Șampon

Îmbină acțiunea moale de spălare cu aroma cuceritoare a 
trandafirului bulgar oleaginos. Rosa concret de trandafir, bogat 
de ceară și ulei de trandafir și extras de rădăcină dulce au un 
efect antiinflamator și hidratează firul de păr. Zi după zi, 
această formulă face părul strălucit și delicat mătăsos.
200 ml
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