
Olive
Во лабораториите на Рефан направивме колекција &quot;маслинка&quot; базирајќи се на козметичките својства на маслото и 
екстрактот од маслинка! Производи со навлажнувачки, подмладувачки и регенеративен ефект, богати со антиоксиданси, кои го 
стимулираат обновувањето на кожата и штитат од штетното влијание на животната средина.

Колекција &quot;маслинка&quot; од Рефан, нежна грижа за вашето тело, лице и коса.

Производи

6436

Дневен крем за лице против 

стареење

Специјална грижа за заштита на кожата на лицето и вратот 
во текот на денот. Екстрактот и маслото од маслинка, 
богати со антиоксиданси, ги штитат клетките од 
слободните радикали и ја задржуваат нивната виталност. 
Морскиот колаген ја враќа еластичноста на кожата и ги 
измазнува борите на лицето. UV-A и UV-B филтрите ја 
заштитуваат кожата од штетното влијание на сончевите 
зраци и го спречуваат нејзиното предвремено стареење.
 

6437

Подмладувачки ноќен крем за 

лице

Cо екстракт од листовите на маслина, масло од маслинка и 
колаген. Специјална грижа за обновување на кожата на 
лицето и вратот во текот на ноќта. Екстрактот и маслото од 
маслинка, богати со антиоксиданси, ги штитат клетките од 
стареење и ја задржуваат нивната виталност. Морскиот 
колаген, витамините A, E и провитаминот B5 ја 
регенерираат кожата, ја обновуваат нејзината еластичност 
и ги измазнуваат борите на лицето.

Употреба:
Се нанесува во тенок слој на чиста кожа пред спиење.

6438

Крем околу очи против стареење

Го хидрира пределот околу очите и ја враќа нејзината 
еластичност. Екстрактот од маслинка, богат со 
антиоксиданси, ги штити клетките од стареење и ги 
измазнува околуочните контури. Екстрактот од див костен и 
природен бизаболол ја подобруваат циркулацијата и ги 
намалуваат темните кругови околу очите.
30ml

06292

BODY CREAM

Olive leaf extract, collagen, vitamin E. Essential anti-aging skin 
care. Olive leaf extract, rich in antioxidants, provides protection 
against skin aging and retains skin cell vitality.  Sea collagen 
and vitamin E regenerate and smooth the skin and delay its 
sagging.

200 ml
 

6228

Гел за туширање и бања

Содржи маслиново масло и екстракт од маслинка со 
антиоксидантно дејство против слободните радикали и за 
стимулирање на виталните функции на кожата. Ја 
затегнува и измазнува кожата и í дава свиленкаста мекост.

250 мл

6129

Шампон

Со УВ заштита на бојата на косата. Содржи маслиново 
масло и маслинов екстракт кои го враќаат здравиот изглед, 
структурата и виталноста на косата, задебелувајќи го 
влакното и згуснувајќи ја косата. УВ филтерот ја штити 
косата од сончевото зрачење и механички и хемиски стрес. 
Редовната употреба има поволен ефект врз одржувањето 
на здрави корени и еластична и сјајна коса.

Употреба:
Нанесете мала количина од шампонот на добро намокрена 
коса со топла вода. Масирајте за 1-2 мин. До 
настанувањето на густа пена. Исплакнете темелно со вода.

6180

Хидратантен спреј за коса 

против стареење

Без плакнење. Ја измазнува косата по должина, го помага 
расчешлувањето и í дава сјај и мекост при редовна 
употреба. Екстрактот од листовите на маслинка, 
провитаминот Б5 и колагенот  ја подобруваат структурата 
на влакното, ја враќаат виталноста на косата и ја 
исполнуваат со волумен.
100 ml

05018

Сапун маслинка

Збогатен со чисто маслиново масло и екстракт од смолата 
на индиското дрво Boswellia Serrata. Сапунот ја чисти и ја 
омекнува кожата. Погоден е за секој тип на кожа, особено 
чувствителна и лесно надразлива.
100 g

05276

Пилинг сапун сунѓер

Пилинг сапун сунѓер &quot;маслинa&quot; - комбинација на 
глицерински сапун со сунѓер, нежна масажа за вашата 
кожа, ги отстранува мртвите клетки. Со маслиново масло, 
кое ја обновува кожата на клеточно ниво.
75 g
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