
Ziołowe mydła STEP TO NATURE - 

AROMATHERAPY
Zdrowa skóra jest największą ozdobą człowieka. Troska o nią wymaga mądrego stosowania nowoczesnych środków do jej oczyszczania. 
Stworzone przed wiekami mydło było wielokrotnie udoskonalane ze względu na jeden cel - oczyszczać skórę nie uszkadzając jej, 
ponieważ jego skład jest najbliższy ludzkiej skóry.
Dlatego mydła REFAN to nie tylko zwykłe mydła. Zachowując wielowiekową tradycję, pieszczą Twoją skórę, delikatnie i czule ją 
oczyszczają, a ich składniki sprawiają, że staje się miękka i pachnąca zdrowiem i czystością. Kojący zapach mydeł i ich wygląd 
natychmiast zachwycą Cię i wprowadzą odrobinę świeżości i pozytywnych emocji do Twojego codziennego życia.

Produkty

05034

ROSE

97% naturalnych składników
wzbogacone organicznym olejem arganowym, organicznym 
olejem geraniowym i płatkami róż.
Obdaruj swoje ciało miękkością i troską dzięki organicznemu 
olejkowi arganowemu, które posiada właściwości nawilżające, 
regenerujące i przeciwutleniające.
Mydło tworzy kremową piankę oczyszczającą, uzyskaną dzięki 
technologii potrójnego tłoczenia i pozostawia świeży, kwiatowy 
zapach róży i geranium. Naturalne płatki kwiatów róży 
uzupełniają przyjemne uczucie na skórze.
120 g

05037

VERBENA LEMON

97% naturalnych składników
 wzbogacone olejkiem cytrynowym, ekstraktem i werbeną
Rozluźnij swoją świadomość i zmysły!
Mydło o tonizującym i orzeźwiającym cytrynowym aromacie dla 
czystej, delikatnie perfumowanej i troskliwie złuszczonej skóry.  
 Olejek cytrynowy ma właściwości antybakteryjne, 
antyseptyczne i odkażające. Zmniejsza pory i nadaje się do 
skóry tłustej. Wyciąg z werbeny wygładza i zmiękcza skórę, 
działa przeciwutleniająco i przeciwzapalnie. Świeży cytrusowy 
smak działa pozytywne na zmysły.
120 g

05038

OLIVE ROSEMARY

97% naturalnych składników
wzbogacone oliwą z oliwek, olejkiem z rozmarynu i ziołami 
rozmarynu
Obfita i puszysta pianka mydlana oczyszcza skórę i delikatnie 
złuszcza ją, dzięki liściom rozmarynu.
Oliwa z oliwek jest silnym antyoksydantem i posiada 
właściwości odżywcze. Zmiękcza i chroni skórę przed 
wysuszeniem.
Olejek rozmarynowy ma antyseptyczne i ogólne działanie 
pobudzające. Olejek jest uznany za dobry środek na 
pobudzanie ciała i umysłu w stanie wyczerpania.
Połączenie klasycznej przyprawy - rozmarynu, z jednym z 
najczęściej stosowanych olejów roślinnych – oliwa z oliwek, 
sprawia, że to ziołowe mydło jest idealne na energetyzujący 
początek dnia.
120 g

05035

LAVENDER

97% naturalnych składników
Wzbogacone olejem lawendowym i kwiatkami lawendy
Przygotuj się na relaksującą aromaterapię!
Bogata pianka, płatki kwiatów lawendy i orzeźwiający aromat. 
Delikatne, orzeźwiające i łagodzące mydło z olejkiem 
lawendowym. Jest to jeden z najpopularniejszych i najbardziej 
znanych olejków z licznymi właściwościami leczniczymi, 
idealne dla podstawowej pielęgnacji każdego rodzaju skóry.
Mocny zapach lawendy oraz obfita i puszysta piana dla Twojej 
pachnącej zdrowiem i czystością skóry.
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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