
Antistress
Stres jest częścią życia współczesnego człowieka i praktycznie jest nieunikniony. W życiu codziennym znajdujemy się w różnych 
sytuacjach, które prowadzą do stresu i mogą zakłócać normalne psychiczne i fizyczne funkcjonowanie naszego organizmu, co 
nieuchronnie wpływa na stan skóry. Pod wpływem hormonu stresu traci ona swój świeży kolor, staje się zmęczona i wygląda starzej niż w 
rzeczywistości.
Stresu nie da się uniknąć, ale możemy znaleźć sposoby, aby zmniejszyć jego negatywny wpływ i łatwiej mu się przeciwstawić. 
ANTISTRESS to nowa seria kosmetyczna Refan, która Ci w tym pomoże. Pierwszy pozytywny wpływ na stres zaczyna się przyjemnym 
zapachem cytrusów, który przypomina o lecie i wakacjach. Łączy on w sobie aromaty kwitnącego drzewka cytrynowego, słodkiej 
pomarańczy i świeżości jabłek, działając pozytywnie na zmysły.
Właściwości linii kosmetycznej ANTISTRESS polegają na włączeniu w skład jej kompozycji ekstraktu z werbeny i olejku pomarańczowego.
Werbena jest szeroko stosowana w kosmetyce. Jej zapach cytrynowy, który pobudza ducha i ciało, znany jest jeszcze z czasów 
starożytnych, a jako zioło wykorzystywana była do wzmacniania układu nerwowego i łagodzenia napięcia i stresu. Ekstrakt z werbeny ma 
dobry wpływ na skórę, wygładza ją i zmiękcza. Efekt ten jest dodatkowo wzmocniony olejkiem pomarańczowym, który nadaje skórze 
świeży wygląd i ją tonizuje. Jego orzeźwiający zapach pozytywnie wpływa na układ nerwowy, rozluźnia umysł po codziennym stresie i 
pobudza zmysły.
Linia kosmetyczna ANTISTRESS zawiera produkty do ciała: kremy do twarzy, dłoni i ciała, cukrowy peeling do ciała, żel pod prysznic, 
peeling gąbka z mydłem i ręcznie robione mydło na wagę. Ich stosowanie może przynieść odrobinę świeżości i przyjemności w Twoim 
życiu codziennym, powstrzymując nieprzyjemne skutki stresu z dala od Ciebie. Podczas letnich miesięcy zaleca się ich stosowanie tylko 
na zabezpieczonej filtrem przeciwsłonecznym skórze.
 

Produkty

06390

Żel do mycia twarzy

Żel do mycia twarzy ”antistress” łagodnie usuwa 
zanieczyszczenia, nie wysuszając skóry. Kwas mlekowy 
złuszcza i oczyszcza dogłębnie pory, usuwając nadmiar łoju. 
Delikatny aromat cytrusowy odpręża umysł z codziennego 
stresu i budzi duch i ciało.
Sposób użycia: stosować na wilgotną skórę twarzy, szyi i 
dekoltu. Delikatnie wmasować, następnie przemyć wodą.

Unikać kontaktu z oczami!

100 ml

03070

BODY SPRAY DEODORANT

Zawiera witaminę E i glicerynę. Zmiękcza, dezodoryzuje i 
perfumuje skórę świeżym cytrusowym zapachem.
Przechowywać w chłodnym i ciemnym miejscu, z dala od 
źródeł zapłonu.
125 ml

06271

Krem do ciała

Lekka, odżywcza emulsja, która wygładza i zmiękcza skórę 
ciała. Połączenie wyciągu z werbeny i olejkiem shea 
zregenerują skórę, a olejek pomarańczowy neutralizuje stres 
dnia codziennego, budzi zmysły orzeźwiającym cytrusowym 
zapachem. 
ZASTOSOWANIE: Nałożyć na czystą skórę i wmasowywać do 
całkowitego wchłonięcia.
250 ml

05978

Cukrowy eksfoliant do ciała

Niesamowite połączenie kryształków cukru naturalnego z 
naturalnymi olejkami z migdałów, moreli i winogron. Usuwa 
obumarłe komórki i stymuluje oddychanie skóry. Daje duszy i 
ciału niesamowite uczucie świeżości i czystości. Połączenie 
wyciągu z werbeny i naturalne olejki eteryczne z pomarańczy 
zregeneruje skórę, neutralizuje stres dnia codziennego, budzi 
zmysły orzeźwiającym cytrusowym zapachem. 
Użycie: nanosi się na mokrą skórę ciała ruchami masażującymi 
do rozpuszczania kryształów, po czym płucze się obficie wodą.
240 g

06181

Żel pod prysznic 

Daje duszy i ciału niesamowite uczucie świeżości i 
czystości. Połączenie wyciągu z werbeny i naturalne olejki 
eteryczne z pomarańczy zregeneruje skórę, neutralizuje stres 
dnia codziennego, budzi zmysły orzeźwiającym cytrusowym 
zapachem. 
ZASTOSOWANIE: Nałożyć na wilgotne ciało, masując 
delikatnie, następnie obficie spłukać wodą.

250ml

05231

Mydło-gąbka

Daje duszy i ciału niesamowite uczucie świeżości i czystości. 
Połączenie wyciągu z werbeny i olejku pomarańczowego 
neutralizuje stres dnia codziennego i budzi zmysły 
orzeźwiającym cytrusowym zapachem.
75 g

05519

Ręcznie robione mydło glicerynowe

Daje duszy i ciału niesamowite uczucie świeżości i czystości. 
Połączenie wyciągu z werbeny i olejku pomarańczowego 
neutralizuje stres dnia codziennego i budzi zmysły 
orzeźwiającym cytrusowym zapachem.

www.refan.com

http://www.refan.com

