
Melon and apricot
Efeito de ingredientes ativos da série cosmética

El aceite de cacao - o Theobroma cacao del griego significa “comida de los dioses”, posee unas propiedades cosméticas exclusivas. Es 
un estimulante natural: acelera el proceso de intercambio celular, mejora la humectación, da brillo y renitencia y mantiene la elasticidad de 
la piel.

Azeite e extrato de oliva, ricos em antioxidantes, protegem as células contra os radicais livres e conservam a sua vitalidade.

O concentrado de iogurte tem um efeito excelente ao hidratar, suavizar e alisar a pele seca e problemática, graças ao elevado conteúdo 
de lipídeos, proteínas, minerais e vitaminas. A pele torna-se lisa e elástica, hidratada em profundidade e recupera a sua suavidade de 
satino.  

Provitamina B5 hidratan la piel y previenen las inflamaciones.

Produtos

6283

Creme amanteigado corporal

 Сom manteiga de cacau, óleo de shea e iogurte Rico em 
óleos vegetais naturais para a nutrição diária da pele com 
saboroso aroma de melão e damasco. Melhora o humor e 
restabelece a armonia do espírito e do corpo. Derrete-se sobre 
a pele, alisa e nutre em profundidade. O concentrado de 
iogurte restabelece o equilíbrio hídrico-oleoso e hidrata a pele 
por longo tempo.

SEM PARABENOS

5991

Refan exfoliante corporal

 Сom óleo de amêndoa, soja e uva exfoliante corporal melão e 
damasco é um concentrado de cristais naturais de açúcar, 
óleos vegetais naturais e uma excelente espuma com aroma 
de melão. O seu aroma denso e cativante proporciona uma 
frescura e um prazer irresistível para os sentidos, elimina 
delicadamente as células mortas e estimujla a respiração da 
pele.

SENZA CONSERVANTI

 

6440

Creme amanteigado para as mãos 

melon and apricot

Refan creme amanteigado para as mãos melon and apricot 
сom manteiga de cacau, óleo de shea e iogurte

Para o cuidado diário da pele seca e muito seca das mãos, 
com o saboroso aroma de melão e damasco. Rica fórmula 
com óleos vegetais naturais que alisam, nutrem e suavizam a 
pele. O concentrado de iogurte estimula a hidratação natural 
da pele e protege-a da perda de umidade.

SEM PARABENOS

 

6226

Hidratante para chuveiro

Сom azeite e provitamina B5. Cria a inverosímil sensação de 
frescura e limpeza. Mima os sentidos com o aroma irresistível 
do melão e do damasco. O azeite e a provitamina B5 
regeneram a pele e hidratam-na.Масло от маслина и 
провитамин B5

SEM PARABENOS        

 

5208

Sabonete líquido hidratante

Limpa eficazmente a pele das mãos sem secá-las e 
perfuma-as por longo tempo com o fresco aroma de melão e 
damasco.

 

05524

Sabonete de glicerina artesanal

Proporciona ao espírito e ao corpo uma sensação excecional 
de frescura e pureza.

5272

Peeling sabonete-esponja

Aroma tentador de melão maduro doce e damasco suculento 
que o sabonete emana cada vez que é usado. Néctar 
apetitoso de frutas para a sua pele, transforma o seu banho 
num paraíso tropical bom para cada tipo de pele.

6035

Sais de banho

As sais de banho „melão e damasco” são um produto original 
composto de minerais e microelementos. O aroma cativante 
de melão suculento cria um prazer irresistível para os sentidos.
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