
HYALURONIC ACID
     Se o colágeno e o ácido hialurónico que preenchem o espaço entre as células da pele diminuirem, ela torna-se solta e aparecem 
rugas. Mesmo assim, a Natureza pode ser vencida e o aspecto fresco e juvenil da pele – restabelecido!
     Todos sabemos que a água é a fonte principal da vida. Se privarmos a nossa pele da sua força vivificante, ela perde a sua vitalidade. 
Aqui vem para o resgate o ácido hialurónico que é um ingrediente natural da pele e tem a capacidade extraordinária de reter água cerca 
de mil vezes mais do que o seu próprio peso. Com o decorrer dos anos e em função do modo de vida, esse ingrediente inestimável vai 
diminuindo, o qual leva à redução da capacidade da pele de reter a água. Em consequência disso, a pele perde o seu volume e aparecem 
as rugas.
       O colágeno é também um ingrediente essencial da pele, responsável do seu aspecto firme. O inimigo número um do colágeno são as 
colagenasas – enzimas que se tornam activas sob a influência dos factores nocivos do meio ambiente e começam a desintegrar o 
colágeno, em consequência do qual ele vai diminuindo e o resultado é o aparecimento da pele solta e dos síntomas indesejáveis do 
envelhecimento.
       A combinação entre o ácido hialurónico e o colágeno na série Acido Hialurónico de REFAN melhora a elasticidade da pele e recupera 
a firmeza dos seus contornos. O crême facial diurno e nocturno tem uma textura suave e delicada que se absorve rápida e fácilmente, 
hidrata a pele em profundidade, fazendo-a mais suave y elástica, ao mesmo tempo que restabelece o seu aspecto fresco, juvenil y 
radiante. Para obter o efeito ótimo, recomenda-se o uso quotidiano da combinação do crême facial diurno e nocturno com ácido 
hialurónico.

Produtos

06434

CREME DE DIA FACIAL

Creme facial hidratante, adequado para o uso diário. A 
combinação de ácido hialurônico e colagénio suavizam e 
alisam as linhas finas e as rugas. O resultado é uma pele 
novamente suave e elástica.
50 ml

06435

CREME DE NOITE FACIAL

Creme facial hidratante, adequado para um cuidado ativo 
durante a noite. A combinação de ácido hialurônico e 
colagénio suavizam e alisam as linhas finas e as rugas. O óleo 
orgânico de Argan nutre a pele em profundidade e ajuda a 
combater o envelhecimento. O resultado é uma pele 
novamente suave e elástico.

50 ml
 

06331

Facial Serum

Lightweight gel texture with high content of hyaluronic acid and 
Aloe vera extract. The combination of the two active 
ingredients helps to maintain water balance and prevents the 
formation of fine lines and wrinkles. The serum is easily 
absorbed by the skin, leaving it comforted, elastic and soft.

Use: Аpply with gentle tapping movements to your face after 
cleansing and drying, before applying your day or night cream. 
It can also be used separately.
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