
Antistress
O stress faz parte da vida contemporânea e é cada vez mais difícil de evitar. No nosso dia-a-dia enfrentamos com frequência diversas 
situações que provocam stress, podendo chegar a perturbar o funcionamento mental e físico normal do nosso organismo. Isso que afeta 
incontornavelmente a aparência da pele. Sob a influência da hormona do stress, a pele torna-se pálida, com uma aparência cansada e 
envelhecida.

O stress é difícil de evitar mas o que se pode fazer é arranjar maneiras de reduzir o seu impacto negativo, tornando-o mais fácil de 
combater. ANTISTRESS é a nova série de produtos cosméticos REFAN que ajuda nesse sentido. A sua ação sobre o stress começa com 
a agradável fragrância cítrica que evoca relaxamento e verão. É uma combinação de aromas de flor de limoeiro, laranja doce e maçã e 
desperta todos os sentidos.

As qualidades da série de ANTISTRESS devem-se ao extrato de verbena e ao óleo essencial de laranja incluídos na sua composição. A 
verbena, conhecida pelo seu aroma cítrico, tem sido amplamente utilizada em cosméticos, sendo conhecida desde tempos antigos como 
a planta medicinal que fortalece o sistema nervoso e atenua a tensão/stress. O extrato de verbena tem um efeito vantajoso sobre a pele, 
deixando-a lisa e macia. Este efeito é ainda reforçado pelo óleo essencial de laranja que proporciona à pele uma aparência fresca, 
deixando-a  tonificada. O seu aroma refrescante exerce uma ação positiva sobre o sistema nervoso, descontraindo a mente após o stress 
diário e despertando os sentidos.

A série  ANTISTRESS contém produtos para o corpo e rosto: creme facial, corporal, de mãos, esfoliante corporal com partículas de 
cristais de açúcar, gel de banho, esponja peeling e sabão artesanal à base de glicerina. A utilização destes produtos proporciona um 
toque de frescura e prazer no dia-a-dia, mantendo longe de si os efeitos desagradáveis causados pelo stress. Durante os meses de verão 
se recomenda usar em conjunto com proteção solar.
 

Produtos

06390

Gel de limpeza facial

O gel de limpeza facial „antistress“ remove delicadamente as 
impurezas sem ressecar a pele. O ácido polilático esfolia e 
limpa os poros em profundidade removendo o excesso de 
sebo. O aroma cítrico suave relaxa a mente do stress diário e 
desperta o espírito e o corpo.
Modo de aplicação: Aplicar sobre a pele humedecida do rosto, 
do pescoço e do decote. Massagear com movimentos suaves, 
em seguida, enxágue com água.

Evitar o contacto com os olhos!
100 мл

03070

SPRAY DE CORPO 

DESODORIZANTE

Contém vitamina E e glicerina. Deixa a pele suave, 
desodorizada e perfumada com um aroma citrino refrescante.

Conservar em lugar escuro e fresco, longe de fontes de 
ignição.
125 ml

06271

Crema corporal

Uma emulsão leve e nutritiva que alisa e amacia a pele do 
corpo. A combinação de extrato de verbena e de manteiga de 
karité regenera a pele, enquanto o óleo essencial de laranja 
doce relaxa a mente após o stress diário, despertando os 
sentidos com um aroma cítrico refrescante.

Modo de uso: Aplicar na pele perfeitamente limpa e massajar 
até completa absorção.
 

250 ml
 

05978

Exfoliante corporal

Proporciona ao espírito e ao corpo uma sensação excecional 
de frescura e de pureza. A combinação de extrato de verbena 
e de manteiga de karité regenera a pele e o óleo essencial de 
laranja doce relaxa a mente após o estresse diário, desperta 
os sentidos com um aroma cítrico refrescante.

Modo de uso: Aplicar na pele molhada do corpo e massajar 
suavemente, em seguida enxaguar com água abundante.
240 g
 

06181

Gel de banho

Proporciona ao espírito e ao corpo uma sensação excecional 
de frescura e de pureza. A combinação de extrato de verbena 
e de manteiga de karité regenera a pele e o óleo essencial de 
laranja doce relaxa a mente após o estresse diário, desperta 
os sentidos com um aroma cítrico refrescante.

Modo de uso: Aplicar na pele molhada do corpo e massajar 
suavemente, em seguida enxaguar com água abundante.
250 ml
 

05231

Sabonete-esponja esfoliante

Proporciona ao espírito e ao corpo uma sensação excecional 
de frescura e pureza.
A combinação de extrato de verbena e óleo essencial de 
laranja deixa a mente descontraída após o stress diário e 
desperta os sentidos com um aroma cítrico refrescante.

75 g

05519

Sabonete de glicerina artesanal

Proporciona ao espírito e ao corpo uma sensação excecional 
de frescura e pureza.
A combinação de extrato de verbena e óleo essencial de 
laranja deixa a mente descontraída após o stress diário e 
desperta os sentidos com um aroma cítrico refrescante.
Cada pedaço de sabão de 1 quilo pode ser cortado com um 
cortador especial em diferentes tamanhos, dependendo 
quantidade em grama desejada.

 

www.refan.com

http://www.refan.com

