
Φυτικα Σαπουνια Βοτανων STEP TO 

NATURE - AROMATHERAPY
Το υγιές δέρμα είναι το μεγαλύτερο στολίδι του ανθρώπου. Η φροντίδα του απαιτεί μια έξυπνη χρήσει των σύγχρονων μέσων καθαρισμού. 
Το σαπούνι, που δημιουργήθηκε πριν αιώνες έχει υποστεί πολλές βελτιώσεις στο όνομα ενός μοναδικού σκοπού – να καθαρίζει χωρίς να 
βλάπτει γιατί τα συστατικά του είναι τα πιο κοντινά στη σύνθεση του ανθρώπινου δέρματος.

Για τον λόγο αυτό τα σαπούνια της ΡΕΦΑΝ απλά δεν είναι όπως τα συνηθισμένα σαπούνια. Διατηρώντας την αιώνια παράδοση, αυτά 
χαϊδεύουν το δέρμα σας, με ευαισθησία το καθαρίζουν απαλά και τα συστατικά τους το κάνουν να είναι μαλακό αποκτώντας ένα άρωμα 
καθαρότητας και υγείας. Το μεθυστικό άρωμα των σαπουνιών και η εξωτερική όψη τους θα σας αρπάξουνε αμέσως εισάγοντας στην 
καθημερινή ζωή σας ένα άγγιγμα φρεσκάδας και θετικά συναισθήματα.

Προϊόντα

05034

ROSE

97% φυσικά συστατικά
Εμπλουτισμένο με οργανικό έλαιο αργκάν, οργανικό έλαιο 
γερανιού και φυλλάδια από άνθη τριαντάφυλλου.

Κάντε δώρο στο σώμα σας την μαλακότητα και την θρεπτική 
φροντίδα χάρη του οργανικού ελαίου αργκάν, που είναι γνωστό 
με τις ενυδατικές, αναγεννητικές και αντιοξειδωτικές ιδιότητες 
του. Το σαπούνι διαμορφώνει ένα κρεμώδη καθαριστικό αφρό, 
το οποίο έχει επιτευχθεί μέσω της τεχνολογίας της τριπλής 
συμπίεσης και που αφήνει ένα φρέσκο άρωμα ανθών 
τριαντάφυλλου και γερανιού. Τα φυλλάδια από φυτικά άνθη 
τριαντάφυλλου συμπληρώνουν το ευχάριστο συναίσθημα στο 
δέρμα.
120 g

05037

VERBENA LEMON

97% φυσικά συστατικά
Εμπλουτισμένο με έλαιο λεμονιού, εκχύλισμα και βότανο 
Ιεροβοτάνι.
Χαλαρώστε το μυαλό και τις αισθήσεις σας!
Ένα σαπούνι με τονωτικό και αναζωογονητικό άρωμα για ένα 
δέρμα καθαρό, απαλά αρωματισμένο και απολεπισμένο δέρμα.
Το έλαιο λεμονιού έχει αντιβακτηριακές, αντισηπτικές και 
απολυμαντικές ιδιότητες. Σφίγγει τους πόρους και είναι 
κατάλληλο για λιπαρό δέρμα. Το εκχύλισμα από Ιεροβοτάνι 
λειαίνει και μαλακώνει, έχει αντιοξειδωτικό και 
αντιφλεγμονώδες αποτέλεσμα. Το φρέσκο εσπεριδοειδές 
άρωμα του έχει ευεργετική δράση πάνω στις αισθήσεις.
120 g

05038

OLIVE ROSEMARY

97% φυσικά συστατικά
Εμπλουτισμένο με έλαιο ελιάς, αιθέριο έλαιο δενδρολίβανου και 
βότανο δενδρολίβανο.
Ο πλούσιος και αφράτος αφρός του σαπουνιού καθαρίζει το 
δέρμα και τα φυλλάδια του δενδρολίβανου έχουν ως 
αποτέλεσμα η απολέπιση του. Το έλαιο ελιάς έχει ισχυρές 
αντιοξειδωτικές και θρεπτικές ιδιότητες. Μαλακώνει και 
προστατεύει το δέρμα από στέγνωμα.
Το έλαιο δενδρολίβανου έχει αντισηπτική και γενικά τονωτική 
δράση. Το έλαιο αυτό τυγχάνει ένα αναγνωρισμένο μέσο 
τόνωσης για το σώμα στην κατάσταση υπερκόπωσης.
Ο συνδυασμός κλασικού καρυκεύματος δενδρολίβανου με ένα 
από τα πιο πολύ χρησιμοποιημένα έλαια – το ελαιόλαδο, κάνει 
αυτό το φυτικό σαπούνι βοτάνων τέλειο για μια τονωτική αρχή 
της ημέρας.
120 g

05035

LAVENDER

97% φυσικά συστατικά
Εμπλουτισμένο με αιθέριο έλαιο λεβάντας και άνθη λεβάντας. 
Προετοιμαστείτε για μια χαλαρωτική αρωματοθεραπεία! 
Πλούσιο αφρό, κομματάκια ανθών λεβάντας και ένα άρωμα 
που σε γεμίζει.
Ένα σαπούνι απαλό, αναγεννητικό και καθησυχαστικό αιθέριο 
έλαιο λεβάντας. Είναι ένα από τα πιο γνωστά έλαια με πολλές 
ιδιότητες, τέλειο για την γενική φροντίδα του οποιονδήποτε 
τύπου δέρματος. Δυνατό άρωμα λεβάντας και πλούσιος 
αφράτος αφρός για το δέρμα, που εκπέμπει άρωμα υγείας και 
καθαρότητας.
120 g

05036

PEPPERMINT
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