
БИЛНИ САПУНИ - STEP TO 

NATURE - AROMATHERAPY
Здравата кожа е најголемиот украс на човекот. Грижата за неа бара разумно користење на современите средства за 
почистување. Пред векови создаден, сапунот повеќе пати е подобруван во име на единствената  намена– да почистува без 
оштетување затоа што неговиот состав е како составот на кожата на човекот.

Затоа  сапуните на РЕФАН не се обични сапуни. Ја сочувале вековната традиција да ја галат вашата кожа, деликатно и нежно да 
ја почистуваат, а нивните состојки  да ја  прават кожата мека и со мирис на здравје и чистота. Фасцинантната арома на сапуните и 
нивниот изглед  веднаш ќе ви се допаднат и ќе внесат свежина и позитивни емоции во секојдневието.

Производи

05034

ROSE

97% природни состојки
Обогатени со органско арганско масло, органско 
гераниумско  масло и ливчиња од цвет на роза. Подарете 
на вашето тело мекост и нега  благодарение на органското 
арганско масло, познато со своите хидратирачки, 
регенерирачки и антиоксидантни својства. Сапунот 
формира кремаста пена за чистење, постигната преку 
технологијата на  тројната компресија и остава свежа 
арома на  роза и гераниум. Ливчињата од природен розов 
цвет го дополнуваат пријатниот осет врз кожата.
120 g

05037

VERBENA LEMON

97% природни состојки
обогатени со лимуново  масло, екстракт и билка вербена
Опустете ги мислите и сетилата!
Сапунот е со тонизирачки и освежувачки мирис на лимун 
 за  чиста, деликатно  парфемирана и нежно ексфолирана 
кожа.  
Лимуновото масло има антибакериски, антисептички и 
дезинфектирачки својства. Ги затвара порите и е 
прикладен за мазна кожа. Екстрактот од вербена  ја 
изедначува и омекнува кожата, има антиоксидантен и 
противовоспалителен ефект. Свежиот цитрусен мирис 
делува благотворно врз сетилата.
120 g

05038

OLIVE ROSEMARY

97% природни состојки
обогатени со маслиново масло, розмариново етерично 
масло и билка розмарин.
Обилната и пухкава пена на сапунот ја почистува кожата и 
деликатно ја ексфолира благодарение на розмариновите 
ливчиња.
Маслиновото масло е со јаки антиоксидантни и хранливи 
својства. Ја омекнува и заштитува кожата против сушење.
Розмариновото масло има антисептичко и стимулирачко 
дејство. Тоа масло е од признатите средства за 
стимулирање на телото и умот во состојба на преумора.
Комбинацијата на  класичниот  зачин розмарин со едно от 
најкористените растителни  масла – зејтинот, го прават 
овој сапун од билки перфектен за тонизирачки почеток на 
денот.
120 g

05035

LAVENDER

97% природни состојки
Обогатени со етерично масло од лаванда и цвет од 
лаванда.
Подгответе се за релаксирачка ароматерапија!
Нежни, освежувачки и смирувачки сапуни со етерично 
масло од лаванда, кое е едно од најпопуларните и 
најшироко дистрибуирани  масла со бројни  својства, 
идејални за основна нега за секој тип на кожа
 Јак мирис на лаванда и богата и пухкава  пeна за кожа со 
мирис на здравје и чистота.
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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