
HYALURONIC ACID
Εαν το κολλαγόνο και το υαλουρονικό οξύ, που γεμίζουν τον χώρο μεταξύ των κυττάρων της επιδερμίδας μειωθούν, αυτή χαλαρώνει και 
εμφανίζονται ρυτίδες. Όμως, μπορούμε να παρακάμψουμε τη φύση, και η δροσερή και νεανική όψη της επιδερμίδας – να αποκατασταθούν!

                Όλοι γνωρίζουμε, πως το νερό είναι η βασική πηγή ζωής. Εαν στερήσουμε απο την επιδερμίδα την ζωογόνο δύναμή του, αυτή 
θα χάσει την ζωντάνια της. Εδώ, έρχεται να βοηθήσει το υαλουρονικό οξύ, που αποτελεί φυσικό συστατικό της επιδερμίδας και έχει 
εξαιρετική ικανότητα να συγκρατεί νερό, περίπου χίλιες φορές περισσότερο απο το βάρος του. Με τα χρόνια, και ανάλογα με ον τρόπο 
ζωής, αυτό το ανεκτίμητο συστατικό μειώνεται, κι ετσι μειώνεται και η ικανότητα του δέρματος να συγκρατεί νερό. Ως αποτέλεσμα αυτού, 
μειώνεται ο όγκος της και εμφανίζονται ρυτίδες.

                Το κολλαγόνο είναι επίσης βασικό συστατικό της επιδερμίδας, και ευθύνεται για την σφριγηλότητά της. Νούμερο ένα εχθρός της 
είναι οι κολλαγενάσες – πρόκειται για ένζυμα, τα οποία ενεργοποιούνται απο τους δυσμενείς περιβαλλοντολογικούς παράγοντες και 
αρχίζουν να αποδομούν το κολλαγόνο, αυτό μειώνεται και το αποτέλεσμα είναι η χαλάρωση της επιδερμίδας και η εμφάνιση των 
ανεπιθύμητων σημαδιών γήρανσης.
                Ο συνδυασμός ανάμεσα στο υαλουρονικό οξύ και το κολλαγόνο, στη σειρά Υαλουρονικό οξύ της REFAN, βελτιώνει την 
ελαστικότητα της επιδερμίδας και συσφίγγει το περίγραμα του προσώπου. Η κρέμα ημέρας και η κρέμα νύκτας προσώπου, έχουν απαλή 
και λεπτή υφή, η οποία απορροφάται γρήγορα κι εύκολα, ενυδατώνει βαθειά την επιδερμίδα, καθιστώντας την πιο απαλή, πιο λεία και πιο 
ελαστική κι αποκαθιστά την φρεσκάδα της, την νεανική και φωτεινή της  όψη. Για την επίτευξη βέλτιστου αποτελέσματος συστήνεται 
καθημερινή χρήση, συνδυασμός κρέμας προσώπου με υαλουρονικό οξύ ημέρας και νύκτας.
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Facial Serum

Lightweight gel texture with high content of hyaluronic acid and 
Aloe vera extract. The combination of the two active 
ingredients helps to maintain water balance and prevents the 
formation of fine lines and wrinkles. The serum is easily 
absorbed by the skin, leaving it comforted, elastic and soft.

Use: Аpply with gentle tapping movements to your face after 
cleansing and drying, before applying your day or night cream. 
It can also be used separately.
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