
Antistress
Stres je súčasťou života moderného človeka a nemožno vyhnúť. V každodennom živote sa stretávame s rôznymi situáciami, ktoré vedú k 
stresu a môže narušiť normálne psychické a fyzické fungovanie nášho tela, ktoré nevyhnutne ovplyvní stav pokožky. Pod vplyvom 
stresového hormónu stráca svoju svieže farby sa stáva unavený a zostarnutý vzhľad pokožky.
Stres sa nedá vyhnúť, ale môžeme nájsť spôsoby, ako znížiť jeho negatívny dopad a ľahší s ním bojovať. ANTISTRESS je nová 
kozmetická rada REFAN, ktorá vám pomôže urobiť. Jej vplyv na stres začína s príjemnou citrusovou vôňou, ktorá pripomína léto a relaxu. 
Spája v sebe vôňa citrónového kvetu, pomarančovníka a jablkový sviežosť a pôsobí priaznivo na zmysly.
Kvality kozmetického radu ANTISTRESS sú v dôsledku zloženia extraktu verbeny a esenciálneho oranžového oleja.
Verbena je široko používaná v kozmetike. To bolo známe už od staroveku ako bylina, ktorá posilňuje nervovú sústavu a upokojuje napätie 
a stres s citrónovou vôňou, ktorá prebúdza myseľ a telo. Extrakt z verbeny má dobrý vplyv na pokožku, vyhladzuje a zjemňuje. Tento efekt 
je ďalej umocnený z esenciálneho oleja z pomaranča, ktorý dáva pleti svieži vzhľad a tomizuje ju. Jeho osviežujúca vôňa priaznivo 
ovplyvňuje na nervový systém, uvoľňuje myseľ po každodenný stres a prebúdza zmysly.
Kozmetická rada ANTISTRESS zahŕňa produkty pre telo, krémy na tvár, ruky a telo, cukrový telový peeling, sprchový gél, mydlo čistiace 
špongiu a mydlo na kg. Ich použitie môže priniesť pocit sviežosti a potešenie v každodennom živote a udržať nepríjemné prejavy stresu 
ďaleko od vás. Odporúča sa počas letných mesiacov bezvýsledne na nechránené pokožky s opaľovacím krémom.
 

Products

06390

Umývací gél pre tvár

Jemne odstraňuje znečistenia, bez vysušenia kože. 
Polymliečná kyselina exfoluje a čistí pory v hĺbke,  pričom 
odstraňuje  zbytočný sebum. Jemná citrusová vôňa odpúšťa 
vedomie z každodenného stresu a prebúdza duch a telo.
Spôsob použitia: naneste na navlhčenej pokožke tváre, šije a 
výstrihu. Masážujte  nežnými pohybmi, po čom vypláchnite 
vodou.
Vyhýbať sa kontaktu s očami!
100 ml

03070

BODYSPRAYDEODORANT

Obsahuje vitamín E a glycerín. Zjemňuje, deodorizuje a 
parfumuje pokožku s čerstvou citrusovou vôňou.
Uchovávajte v tme a vychladzujte, mimo zdrojov zapálenia.
125 ml

06271

Telový krém

Jemná, výživná emulzia, ktorá vyhladzuje a zmäkčuje pokožku 
tela. Kombinácia verbeny a bambuckého oleja regeneruje 
pokožku, eterický pomarančový olej  opustí vedomie po 
každodenného stresu, probudí zmysly osviežujúcou citrusovou 
arómou.

Použitie: naneste na dôkladne očistenú pleť a masírujte do 
jeho uplného vstrebania.
250 ml
 

05978

Telový peeling s kryštálikmi cukru

Jemná, výživná emulzia, ktorá vyhladzuje a zmäkčuje pokožku 
tela. Kombinácia verbeny a bambuckého oleja regeneruje 
pokožku, eterický pomarančový olej  opustí vedomie po 
každodenného stresu, probudí zmysly osviežujúcou citrusovou 
arómou.

Použitie: naneste na dôkladne očistenú pleť a masírujte do 
jeho uplného vstrebania.
240 g
 

06181

Sprchový gél

Dáva neuveriteľný pocit sviežesti a čistotu duchu a tela. 
Kombinácia verbeny a bambuckého oleja regeneruje pokožku, 
a eterický pomarančový olej  opustí vedomie po každodenného 
stresu, probudí zmysly osviežujúcou citrusovou arómou.
Použitie: naneste ľahkými masážnymi pohybami na vlhké telo, 
potom preplachnete dôkladne vodou.
250 ml

 

05231

Peeling mydlová špongia

Daruje tela i ducha neuveriteľný pocit sviežosti a čistoty. 
Kombinácia extraktu z verbeny a pomarančovej oleje uvoľnuje 
myseľ po každodennom stresu a prebudí vaše zmysly s 
osviežujúcou citrusovou príchuťou.
75  g

05519

Ručne spracované glicerínové 

mydlo

Daruje tela i ducha neuveriteľný pocit sviežosti a čistoty. 
Kombinácia extraktu z verbeny a pomarančovej oleje uvoľnuje 
myseľ po každodennom stresu a prebudí vaše zmysly s 
osviežujúcou citrusovou príchuťou.
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