
Vitamin C
Vitamin C že dolgo priteguje pozornost strokovnjakov za kozmetiko, odkritja v zadnjih letih potrjujejo pa, da ima pomembno vlogo pri 
ohranjanju lepote in zdravja kože. 
Sodeluje pri vseh procesih, ki potekajo v koži − rast, obnova vezivnega tkiva, zaščita pred škodljivimi vplivi okolja, celjenje ran, sinteza 
kolagena, ki preprečuje prezgodnje staranje kože. Aktivno zavira proizvajanje melanina, s čimer zmanjša nastajanja pigmentnih madežev 
in peg. Odlično pobeli kožo. 
Vitamin C je močan antioksidant, ki veže prostih radikalov, ki nastajajo pod vplivom okolja in kot posledica fizioloških procesov v telesu. 
Ima edinstvene zaščitne lastnosti. Njegova vsebina je v koži, ki je poškodovana od sonca, bistveno manjša kot v normalni koži, saj se 
porabi za preprečevanje in nevtraliziranje negativnega učinka sončnih žarkov. 
Z izgubo vitamina C koža izgubi gladkost, prožnost in mladost. 
Ampak v čisti obliki vitamin C je zelo nestabilen. Ne more prenesti dnevne svetlobe, zraka in visoke temperature. Vitamin C se hitro raztopi 
v vodi, vendar se hitro oksidira v vodno raztopino pod vplivom zraka in svetlobe. Zato je njegova vključitev v sestavino sredstev za nego 
kože že dolgo časa problem. Njegove oblike so bile bodisi nestabilne ali manj učinkovite. Danes, kot rezultat znanstvenih raziskav in novih 
tehnologij, že imamo novo obliko askorbinske kisline, ki je topna v maščobah. To odkritje je omogočilo uspešno vključitev vitamina C v 
sodobni kozmetiki, pri čemer se ohranja njegova aktivnost skozi celotno življenjsko dobo kozmetičnih izdelkov. Serija izdelkov za obraz z 
vitaminom C blagovne znamke REFAN vsebuje stabilno, topno v maščobah obliko vitamina C, ki:
. Se zelo dobro vpija skozi kožo
· Inhibira aktivnost znotrajcelične tirozinaze in melanogeneze (beljenje)
· Zmanjšuje UV povzročeno poškodbo DNK v celici (UV zaščita/antistres)
· Preprečuje lipidno peroksidacijo in staranje kože (antioksidant)
· Poveča sintezo kolagena in zaščito kolagena (protiv staranja)

Dnevna krema ščiti kožo pred UV-žarki in preprečuje nastanek prostih radikalov, bori se proti prezgodnjemu staranju.

Nočna krema obnavlja kožo ponoči in se bori proti gubam.

Serum za obraz ima dokazan učinek beljenja. Nanošen pod dnevno in nočno kremo, kot tudi samostojno, zmanjša pigmentacijo kože . 
Zasnovan v celoto na naravnih sestavinah, on deluje ne le kot sredstvo za beljenje, ampak tudi obnavlja kožo.

 

Products

06456

Vitamin C proti staranja Dnevna 

krema za obraz

Antioksidativna krema za obraz, ki preprečuje staranje kože in 
naredi kožo svetlejšo in bolj sijočo. Obogatena z vitaminom C, 
ki spodbuja sintezo kolagena, učvrsti tkivo in zmanjšuje 
oksidativni stres, ki ga povzročajo dejavniki okolja.
Način uporabe: Zjutraj nanesite kremo na čisto in suho kožo 
obraza za zaščito kože med dnevom.

50 ml

06457

Vitamin C proti staranja Nočna 

krema za obraz

Antioksidativna nočna krema za obraz, ki preprečuje staranje 
kože in naredi kožo svetlejšo in bolj sijočo. Obogatena z 
vitaminom C, ki spodbuja sintezo kolagena, učvrsti tkivo in 
zmanjšuje oksidativni stres, ki ga povzročajo dejavniki okolja. 
Skvalen iz oljčnega olja hrani kožo prek noči in izboljšava 
njeno elastičnost.
Način uporabe: zvečer nanesite kremo na čisto in suho kožo 
obraza za obnavljanje med nočjo.

50 ml

06349

Vitamin C proti staranja Dnevna 

krema za obraz

Antioksidativna krema za obraz, ki preprečuje staranje kože in 
naredi kožo svetlejšo in bolj sijočo. Obogatena z vitaminom C, 
ki spodbuja sintezo kolagena, učvrsti tkivo in zmanjšuje 
oksidativni stres, ki ga povzročajo dejavniki okolja.
Način uporabe: Zjutraj nanesite kremo na čisto in suho kožo 
obraza za zaščito kože med dnevom.
BREZ PARABENOV
10 ml
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