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În cursul grăbit al vieții zilnice nu observăm cum apar primele riduri, pielea slăbită și pierderea tenului omogen. Ca să „dăm ceasul înapoi” 
și să încetinim îmbătrânirea pielii, folosim mijloace diferite. Unele dintre cele mai-eficiente s-au dovedit aceste, care au fost însușite de 
natură. De acest gen este și extrasul de melc. Una printre proprietățile lui este de-a activa pielea. Componentele lui generale sunt 
următoarele:

Alantoină – hidratează pielea, ridicând conținutul ei de apă, ajută înlăturarea celulelor moarte și reduce inflamațiile;
Colagenă și elastină – îmbunătățesc elasticitatea pielii și reduc ridurile fine;
Acid glicolic – exfoliază pielea;
Acid hialuronic – activează diviziunea celulară și regenerarea pielii, reduce ridurile, redă volum pielii aflate în îmbătrânire, hidratează 
țesuturile în adâncime;
Proteine – înmuie pielea;
Vitamina Е – un antioxidant puternic, care protejează de radicalii liberi.

Bogăția de componente active din extrasul de melc, stimulează funcțiile celulare, accelerează sinteza proteinelor și regenerarea pielii, 
încetinind îmbătrânirea.

Produse

06417

Cremă de față de zi

O cremă ușoară de zi, care protejează pielea de acțiunea 
dăunătoare a razelor UV-A și UV-B. Extrasul de melc 
stimulează funcțiile celulare, ajută regenerarea pielii și 
încetinește procesele de îmbătrânire.

Modul de folosire: Se aplică dimineața pe pielea curată și 
uscată având ca scop efectuarea protecției în timpul zilei.

50 ml

06418

Cremă de față de noapte

Îngrijire activă a pielii în timpul nopții. Extrasul de melc 
stimulează funcțiile celulare, ajută regenerarea pielii și 
încetinește procesele de îmbătrânire. Vitaminele A și E se 
îngrijesc de aspectul strălucitor și sprijină combaterea ridurilor.

Modul de folosire: Se aplică seara pe pielea curată și uscată 
având ca scop efectuarea protecției în timpul nopții.

50 ml

06413

SER PENTRU FAȚĂ

Un gel – concentrat ușor, potrivit de tratare activă unei pieli 
aflată în îmbătrânire și sleite. Extrasul de melc stimulează 
funcțiile celulare, ajută regenerarea pielii și încetinește 
procesele de îmbătrânire.

Modul de folosire: Pentru obținerea unui efect mai puternic, 
aplicați ca un strat bazal pe pielea curată a feței, înainte de 
crema de zi sau de noapte. Poate fi folosit și independent.

50 ml

06353

Ser concentrat

Ser concentrat, potrivit pentru tratamentul activ al pielii 
imbatranite, ofilite si sensibile. Extrasul de melc stimuleaza 
functiile celulare, ajuta la regenerarea pielii si incetineste 
procesul de imbatranire.

FARA PARABENI

Mod de intrebuintare: Aplicati pe zonele cu probleme pentru un 
efect mai intens. Poate fi utilizat singur sau in combinatie cu 
alte produse.

06406

CREMĂ DE MÂINI

Un mijloc eficient pentru regenerarea pielii mâinilor. Extrasul de 
melc ajută hidratarea, înmuie și încetinește procesele de 
îmbătrânire.

75 ml
 

06329

CREMĂ DE CORP

Un mijloc eficient pentru regenerarea pielii corpului. Extrasul de 
melc stimulează funcțiile celulare, ajută hidratarea și 
încetinește procesele de îmbătrânire.

200 ml
 

www.refan.com

http://www.refan.com

