
Vitamin C
Vitamina C de mult timp atrage atentia cosmetologilor, iar descoperirile facute in ultimii ani confirma faptul ca aceasta joaca un rol 
important la pastrarea frumusetii si sanatatii pielii.
Aceasta participa la toate procesele care decurg la nivelul pielii – cresterea, recuperarea tesutului conjunctiv, protectia impotriva efectelor 
nocive ale mediului inconjurator, vindecarea ranilor, sinteza de colagen, care previne imbatranirea prematura a pielii. Reprima in mod activ 
productia de melanina, reducand in acest fel formarea de pete pigmentate si pistrui. Albeste in mod minunat pielea.
Vitamina C este un antioxidant puternic, care intruneste radicalii liberi, care se formeaza sub influenta mediului inconjurator si ca urmare a 
proceselor fiziologice din organism.
Detine proprietati unice de protectie. In pielea deteriorata de soare continutul acesteia este semnificativ mai mic, decat in pielea normala, 
deoarece aceasta se utilizeaza pentru prevenirea si neutralizarea efectelor negative ale razelor solare.
Prin pierderea de vitamina C, pielea isi pierde catifelarea, elasticitatea si tineretea.
In forma sa pura insa vitamina C este extrem de instabila. Nu rezista la lumina zilei, aer si temperatura ridicata. Se dizolva usor in apa, dar 
se oxideaza rapid in solutie apoasa, sub actiunea aerului si a luminii. De aceea, includerea acesteia in compozitia mijloacelor pentru 
ingrijirea pielii mult timp a fost o problema. Formele sub care era inclusa, erau fie instabile fie mai putin eficiente. Astazi, ca urmare a 
cercetarilor si a noilor tehnologii, este obtinuta deja o noua forma a acidului ascorbic, care se dizolva in grasime. Aceasta descoperire a 
facut posibila includerea cu succes a vitaminei C, in cosmetica moderna, pastrandu-se in acelasi timp activitatea acesteia pe toata durata 
de valabilitate a produselor cosmetice. Seria de produse pentru fata cu vitamina C cu brandul comercial REFAN contin o forma stabila, 
solubila in ulei a vitaminei C, care:
-   Detine o absorbtie foarte buna prin piele
-   Inhiba activitatea tirozinazei intracelulare si a melanogenezei (albirea)
-   Reduce UV-deteriorarea indusa a ADN-ului la celula (protectie UV / anti-stres)
-   Previne peroxidarea lipidelor si imbatranirea pielii (antioxidant)
-  Mareste sinteza de colagen si protectia colagenului (impotriva imbatranirii)
Crema de zi protejeaza pielea de razele UV si protejand-o contra formarii radicalilor liberi, se lupta impotriva imbatranirii premature.
Crema de noapte regenereaza pielea pe timp de noapte si se lupta impotriva formarii ridurilor.
Serul pentru fata sa dovedit prin actiunea sa de albire. Aplicat sub crema de zi si de noapte, precum si in mod separat, reduce 
pigmentarea pielii. Bazat in totalitate pe ingrediente naturale, acesta actioneaza nu numai cu efect de albire, dar si regenereaza pielea.

Produse

06456

VITAMINA C – CONTRA 

ÎMBĂTRÂNIRII – CREMĂ DE ZI 

PENTRU FAȚĂ

Cremă de faţă de zi antioxidantă care combate îmbătrânirea 
pielii și îi conferă aspectul luminos si radiant . Îmbogăţită cu 
vitamina C, stimulează sinteza de colagen, întăreşte ţesutul şi 
reduce stresul oxidativ al pielii cauzat de factorii de mediului 
înconjurător.
Modul de folosire: Se aplică dimineața pe pielea curată și 
uscată a feței, pentru a asigura protecția în cadrul zilei.

50 ml

06457

VITAMINA C – CONTRA 

ÎMBĂTRÂNIRII – CREMĂ DE 

NOAPTE PENTRU FAȚĂ

Cremă de faţă de zi antioxidantă care combate îmbătrânirea 
pielii și îi conferă aspectul luminos si radiant . Îmbogățită cu 
vitamina C, stimulează sinteza de colagen, întăreşte ţesutul şi 
reduce stresul oxidativ al pielii cauzat de factorii de mediului 
înconjurător. Squalane de măsline hrăneşte pielea în timpul 
nopţii şi  îmbunătăţeşte elasticitatea ei.
Modul de folosire: Se aplică seara pe pielea curată și uscată a 
feței pentru a asigura refacerea ei în cadrul nopții.

50 ml
50 ml

06349

VITAMINA C SER FACIAL cu efect 

albitor

Serul este concentrat şi este foarte uşor de asimilare de la 
piele Vitamină C, care luminează vizibil tenul, inclusiv şi petele 
de pigmentare. stimulează sinteza de colagen, întăreşte ţesutul 
şi reduce stresul oxidativ al pielii cauzat de factorii de mediului 
înconjurător. Squalane de măsline hrăneşte pielea în timpul 
nopţii şi  îmbunătăţeşte elasticitatea ei.
Mod de folosire: A se folosi separat, aplicându-se 1-2 ori pe zi 
asupra petele pigmentate sau asupra întregii feţe. Puteţi 
combina cu produsele voastre cosmetice preferate, aplicând 
înainte de cremă de faţă. A nu se folosi în timpul lunilor de vara 
asupra piele neprotejată cu produse de protecţie solară.
Fără conservanţi
10 ml
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