
Passion fruit
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

6284

Crème amanteigado corporal

Сom manteiga de cacau, óleo de chea e iogurte rico em óleos 
vegetais naturais, para a nutrição diária da pele, com saboroso 
aroma de maracujá, melhora o humor e restabelece a armonia 
entre o espírito e o corpo. Derrete-se sobre a pele, alisa e 
nutre em profundidade. O concentrado de iogurte restabelece 
o equilíbrio hídrico-oleoso da pele e hidrata-a por longo tempo.
250 ml

 

5992

Refan еxfoliante corporal

O exfoliante corporal passion fruit é uma excitante 
combijnação de cristais naturais de açúcar, óleos vegetais 
naturais e uma magnífica espuma com aroma de maracujá. 
Cativa os sentidos com seu aroma inebriante e deixa um traço 
encantador na imaginação. Elimina as células mortas, estimula 
a respiração da pele e ajuda o corpo para se libertar das 
toxinas.
240 ml

 

6227

Gel hidratante de chuveiro

Com azeite e provitamina B5

Dá a sensação irrepetível de frescura e limpeza. O azeite e a 
provitamina B5 regeneram a pele e hidratam-na. Conquista os 
sentidos com o aroma inebriante de maracujá e torna o banho 
de chuveiro numa experiência única.

250 ml

6276

Óleo corporal ultra-hidratante

O óleo corporal ultra-hidratante Maracujá com amêndoa e 
vitamina E abraça todo o corpo com uma película invisível que 
não deixa a pele secar. O óleo de amêndoa e a vitamina E 
eliminam as zonas secas e ajudam a hidratação a longo prazo. 
A pele torna-se de novo suave, de seda, com aroma sedutor 
de maracujá. Adequado também para massagem.
100 ml

6441

Crème amanteigado para as mãos

Para a nutrição diária da pele seca e muito seca das mãos, 
com saboroso aroma de maracujá. Fórmula rica em 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.

75 ml

5278

Refan peeling sabonete esponja

Sabonete com um aroma forte e excitante de maracujá. A 
combinação de esponja e sabonete num conjunto garante a 
sua comodidade e prazer do banho.Indicado para todo tipo de 
pele.
75 g

6034

Re sais de banho

Produto original composto de minerais e microelementos com 
o aroma excitante de maracujá.
250 g

5547

sabonete de fabrico manual

Sabonete com aroma forte e excitante de maracujá. Adequado 
para todo tipo de pele.

3919

Perfume sem álcool

Perfume sem álcool passion fruit roll-оn
10 ml

07120

Vela de soja

 Vela de soja passion fruit .The aroma fresco de maracujá.
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