
Provence Lavender
A lavanda acompanha al homem desde tempos remotos, tendo-o encantado com as suas-flores aromáticas e belas de cor azul-violeta. 
Tem sido usada sob a forma de óleo e com os seus talos aromáticos secos.

Além da sua  maravilhosa fragância relaxante, o . óleo de lavanda possui efeito anticêptico e regenador. O concentrado de iogurte tem um 
maravihoso efeito sobre a pele seca e problemática, pois  hidrata-a, suaviza-a e alisa, evido ao alto conteúdo de lípidos, proteínas, 
minerais e vitaminas. A pele torna-se Isa e elástica, hidratada em profundidade e retorna a sua suavdade de setim.A combinação de  óleo 
de lavanda natural e o concentrado de iogurte na série cosmética de Provence Lavender на REFAN calma, relaxa e regenera, ao passo 
que a sua fragância relaxante vai levá-la aos campos da Provença e cativar os seus senrtdos.

Produtos

07604

Set PROVENCE LAVENDER

The set contains the following products:

 

1. Face cream 50 ml

Moisturizing face cream with a relaxing effect. The combination 
of natural lavender oil and yogurt concentrate soothes the skin 
of the face, hydrates and regenerates. NO PARABENS

2. Hand cream 75 ml

Moisturizing hand cream with a relaxing effect. The 
combination of natural lavender oil and yogurt concentrate 
soothes the skin of the hands, hydrates and regenerates. NO 
PARABENS

3. Foot gel 75 ml

Refreshing and relaxing foot gel, suitable for heavy and tired 
feet. The combination of natural lavender oil and yogurt 
concentrate soothes, hydrates and regenerates. Allantoin 
softens the skin of the feet and reduces inflammation. NO 
PARABENS

 

4. Handmade glycerin soap 85 g

06351

CRÈME FACIAL

Creme hidratante para a cara com óleo com efeito relaxante. A 
combinação de oleo natural de lavanda e concentado de 
iogurte calma a pele da cara, hidrata-a e regenera-a.

Uso: aplicar sobre a pele bem limpa com massagens até à sua 
total absorção

50 ml

06258

Loção corporal

Loção corporal hidratante com efeito relaxante. A combinação 
de óleo natural de lavanda e concentrado de iogurte acalma, 
hidrata e regenera a pele.
Modo de uso: Aplicar na pele limpa e massajar até à sua 
completa absorção

250 ml
 

06407

CRÈME PARA AS MÃOS

Creme hidratante para as mãos com efeito relaxante. A 
combinação de oleo natural de lavanda e concentado de 
iogurte calma a pele da cara, hidrata-a e regenera-a.

Uso: aplicar sobre as mãos bem lavadas e secas com 
massagens até à sua total absorção.

75 ml
 

06408

CRÈME PARA AS PERNAS

O creme para as pernas é indicado para pernas seca e 
susceptívelis a engrossamento. Contém óleo natural de 
lavanda com efeito provado calmante e regenerador sobre as 
pernas cansadas e tensas. A combinação de oleo natural de 
lavanda e concentado de iogurte calma a pele da cara, 
hidrata-a e regenera-a. A alantoina suaviza a p0ele das pernas 
e diminui as irritações. .

Uso: aplicar sobre as pernas bem lavadas e secas com 
massagens até à sua total absorção.

75 ml
 

06409

GEL PARA AS PERNAS

O creme para as pernas é indicado para pernas seca e 
susceptívelis a engrossamento.. A combinação de oleo natural 
de lavanda e concentado de iogurte calma a pele das pernas, 
hidrata-a e regenera-a. A alantoina suaviza a p0ele das pernas 
e diminui as irritações.

Uso: aplicar sobre as pernas bem lavadas e secas com 
massagens até à sua total absorção.
75 ml
 

06170

GEL DE BANHO SHAMPOO

Atribui a incrível sensação de frescura e limpeza ao cabelo e à 
pele. Contém óleo natural de lavanda com efeito calmante e 
anti-inflamatório. O concentrado de iogurte tem efeito 
hidratante e suavizante. A fragância suave da lavanda torna o 
banho de duche numa sensação única de efeito calmante e 
equilibrador.
Uso: aplicar o gel sobre o cabelo e corpo molhados com leves 
massagens, depois do qual enxaguar abundantemente com 
água.
250 ml
 

05221

Peeling sabonete-esponja

Sabonete com fragância relaxante de lavanda para limpeza 
suave e aromática da pele. Contém óleo natural de lavanda 
com efeito calmante e regenerador.Indicado para todo tipo de 
pele.

75 g
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