
Rose Touch
Efeito de ingredientes ativos da série cosmética

Аgua orgânica rosa Damascena .А agua das flores da rosa damascena tem um efeito calmante e anti-inflamatório nos casos de erupções 
e irritações dermais. Limpa, suaviza, hidrata e perfuma a pele.

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.

Provitamina B5 hidratan la piel y previenen las inflamaciones.

Produtos

6001

Anteiga ultra-hidratante para corpo 

e massagem

Envolve o corpo duma película invisível que protege a pele da 
secura. O óleo de amêndoa e a vitamina e eliminam as zonas 
secas, ajudam a sua hidratação a longo prazo. A pele de n ovo 
adquire a sua suavidade de seda e o aroma cativante de rosa.

 Aplicar sobre todo o corpo com movimentos de massagem

6277

Refan creme corporal aveludado

Fórmula enriquecida que envolve o corpo com um véu 
aveludado de manteiga de cacau e espalha pelo espaço um 
aroma magnético e cativante. A agua orgânica de rosa 
damascena hidrata a pele e protege-a de irritações.

Aplicar sobre o corpo e massagear até à sua total absorção.

* a agua orgânica de rosas produz-se numa região 
ecologicamente pura, no coração do vale das rosas na bulgária

 

6248

Refan loção corporal

Fórmula ligeira que cobre o corpo de uma sensação de seda e 
enche o espaço do aroma misterioso e magnêtico de rosa. A 
agua orgânica de rosa damascena e a provitamina b5 
hidratam a pele e protegem-na de irritações.

 

6160

Gel para chuveiro

Incrível combinação de espuma cremosa com o aroma 
magnético de rosa. Agua orgânica de rosa damascena hidrata 
a pele e protege-a de irritações.

 

6400

Creme para mãos e unhas

Suaviza a pele das mãos e protege-a de irritações. A manteiga 
de cacau e a agua orgânica de rosa damascena regeneram a 
pele e hidratam-na.

 

5226

Refan peeling sabonete-esponja

Sabonete cativante com aroma misterioso e magnético de rosa

3747

Agua de perfume

Guardar longe de focos de ignição

3912

Perfume sem álcool

Rose touch perfume sem álcool roll-on

3935

Perfume para a casa сom varas de 

vime

Presença de perfume agradável para criar bom humor e prazer.
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