
Gyógynövény szappanok - STEP TO 

NATURE - AROMATHERAPY
Az egészséges bőr az ember legnagyobb dísze. Gondoskodás követeli a modern tisztítószerek bölcs felhasználását. Az évszázadokkal 
ezelőtt létrehozott szappan a cél érdekében ismételten tökéletesült, tisztítja, anélkül, hogy megrongálná, mert a legközelebb van az emberi 
bőrhöz.

Ezért a REFAN szappanok nem csak a szokásos szappanok. Megőrizve a régi hagyományokat, simogatják a bőrt, finoman és óvatosan 
tisztítják, és összetevőik lágyak és illatosak az egészségre és tisztaságra. A szappanok nyugtató illata és megjelenése azonnal megragad, 
és frissességet és pozitív érzelmeket hoz a mindennapi életedhez.

Products

05034

ROSE

97% természetes összetevők
szerves arganolajjal, szerves muskátliolajjal és rózsaszirommal 
gazdagítva. A hidratáló, regeneráló és antioxidáns 
tulajdonságokkal rendelkező szerves arganolajnak 
köszönhetően testét puhán és táplálóan gondoskodik.
A szappan krémes tisztító habot képez, amely a hármas 
kompressziós technológia révén érhető el, és frissen színezett 
rózsa és geránium illatát hagyja. A természetes rózsa 
rózsaszín lapok kiegészítik a bőr kellemes érzését. 
120 g

05037

VERBENA LEMON

97% természetes összetevők
Citromolajjal dúsítva, kivonattal és gyógynövényekkel 
gazdagítva.
Pihentessen a tudatosságát és az érzékeit!
Szappan tonizáló és frissítő citrom aromával a tiszta, finoman 
illatosított és gyengéden hámlasztott bőrért.
A citromolaj antibakteriális, antiszeptikus és fertőtlenítő 
tulajdonságokkal rendelkezik. Összecsukja a pórusokat és 
alkalmas zsíros bőrre. A verbena kivonat simítja és lágyítja, 
antioxidáns és gyulladásgátló hatású. Friss citrus íze jól 
működik az érzékeken.
120 g

05038

OLIVE ROSEMARY

97% természetes összetevők
olívaolajjal, rozmaring illóolajjal és rozmaring növényekkel 
gazdagítva. A nyugtató és bolyhos szappanhab megtisztítja a 
bőrt, és a rozmaringlevélnek köszönhetően finoman szétesik. 
Az olívaolaj erős antioxidáns és tápláló tulajdonságokkal 
rendelkezik. Lágyítja és védi a bőrt a szárítástól.
A rozmaringolaj antiszeptikus és nagyvonalú stimuláló hatású. 
Ez az elismert eszköz a test és az elme stimulálására a 
túlmunka állapotában. A klasszikus fűszer rozmaring 
kombinációja az egyik leggyakrabban használt növényi olajjal - 
olívaolajjal - tökéletesíti ezt a gyógynövényszappant egy toning 
napra.
120 g

05035

LAVENDER

97% természetes összetevők
Levendula illóolajjal és levendula színnel gazdagítva. Készülj 
fel a pihentető aromaterápiára! Gazdag hab, levendula 
virágdarabok és töltési aroma. Szelíd, frissítő és nyugtató 
szappan levendula illóolajjal.
Ez az egyik legnépszerűbb és leggyakoribb olaj, amely számos 
tulajdonsággal rendelkezik, ideális minden bőrtípus 
alapellátásához. Erős levendula aroma és bőséges, bolyhos 
hab a bőr számára, amely jó egészséget és tisztaságot szagol.
120 g

05036

PEPPERMINT

97% natural

Enriched with mint essential oil, menthol and mint leaves.

Real mint explosion in the bathroom.

Mint - this refreshing, revitalizing and aromatic herb has been 
known for centuries. The essential oil is extremely refreshing 
and cooling, with anti-inflammatory and disinfectant properties. 
In combination with menthol it acts as a strong stimulant and 
refresher. Mint leaves complement the typical rich scent and 
leave pleasant feeling on the skin.

Ideal soap for those looking for a natural way to look and feel 
good.

120 g
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