
Sais de Banho
Os sais de banho &quot;Refan&quot; Tenha um produto exclusivo que consiste em sais minerais e oligoelementos.

Produtos

06035

06034

06033

6055

Sais de banho com óleo essencial 

de menta 250g

 Um produto exclusivo composto de sais marinhos vindos do 
Mar Morto, enriquecidas por óleo essencial de menta. O óleo 
essencial de menta tem um efeito sumamente calmante nos 
casos de problemas gastrointestinais e de enxaqueca. Actua 
de modo analgésico, anti-inflamatório, desinfectante, ajuda a 
eliminação de substâncias tóxicas provocando a transpiração. 
Tem um efeito geral tinificante e refrescante.. Neutraliza o 
cheiro corporal desagradável. Diminui a tensão arterial e a 
contractilidade cardíaca.

 

6054

Sais de banho com óleo essencial 

de limão 250g

 Um produto exclusivo composto de sais marinhos 
enriquecidas por óleo essencial de limão.. O óleo essencial de 
limão tem um efeito geral tonificante, estimulante, limpador (do 
corpo e da mente), elimina escórias e toxinas do organismo, é 
diurético, espasmolítico e anticéptico. Fortifica o coração e os 
pulmões, reforça o sistema nervoso, estimula a digestão, 
diminui a transpiração. É um forte estimulante imunológico. 
Diminui a tensão arterial e estimula a circulação do sangue. 
Possui um efeito antiemétivo, antifúngico e diurético.

 

6052

Sais de banho com óleo essencial 

de lavanda 250g

Produto natural exclusivo, rico em minerais, microelementos e 
óleo essencial de lavandula angustifolia. O óleo de lavanda 
tem efeito calmante especialmente indicado contra a insônia e 
a depressão. Regenera a pele e melhora a circulação do 
sangue.

Uso para banho de tina - dissolver 50 g de sais em agua de 
temperatura 35-37°c (para tonificação geral) e 38-42°c (para 
um efeito mais activo). Não ficar na tina mais de 15 min aos 
38-42°c. Recomendam-se ao máximo 3 tinas por semana. 
Para banhos das pernas e das mãos - 1-2 colheres com sais 
dissolvem-se em 5 l de agua quente e o banho dura 10-15 min.

Guardar longe do acesso de crianças em locais frecos e 
ventilados, protegidos da luz solar directa, a uma temperatura 
de 15-25°c.

6056

Refan sais de banho laranja 250g

REFAN SAIS DE BANHO COM ÓLEO ESSENCIAL DE 
LARANJA - Um produto exclusivo composto de sais marinhos 
enriquecidas por óleo essencial de laranja. O óleo essencial de 
laranja tem um efeito geral calmante, relaxante, 
antidepressivo, espasmolítico e anticéptico.Tem também um 
forte efeito antitóxico.Recomenda-se para pele oleosa e acné. 
Recomenda-se também nos casos de insônia.

 

6066

Laranja 1kg

 Um produto exclusivo composto de sais marinhos 
enriquecidas por óleo essencial de laranja. O óleo essencial de 
laranja tem um efeito geral calmante, relaxante, 
antidepressivo, espasmolítico e anticéptico.Tem também um 
forte efeito antitóxico.Recomenda-se para pele oleosa e acné. 
Recomenda-se também nos casos de insônia.

 

6065

Menta-1 kg

Um produto exclusivo composto de sais marinhos vindos do 
Mar Morto, enriquecidas por óleo essencial de menta. O óleo 
essencial de menta tem um efeito sumamente calmante nos 
casos de problemas gastrointestinais e de enxaqueca. Actua 
de modo analgésico, anti-inflamatório, desinfectante, ajuda a 
eliminação de substâncias tóxicas provocando a transpiração. 
Tem um efeito geral tinificante e refrescante.. Neutraliza o 
cheiro corporal desagradável. Diminui a tensão arterial e a 
contractilidade cardíaca.

 

6064

Limão-1kg

Um produto exclusivo composto de sais marinhos enriquecidas 
por óleo essencial de limão.O óleo essencial de limão tem um 
efeito geral tonificante, estimulante, limpador (do corpo e da 
mente), elimina escórias e toxinas do organismo, é diurético, 
espasmolítico e anticéptico. Fortifica o coração e os pulmões, 
reforça o sistema nervoso, estimula a digestão, diminui a 
transpiração. É um forte estimulante imunológico. Diminui a 
tensão arterial e estimula a circulação do sangue. Possui um 
efeito antiemétivo, antifúngico e diurético.

 

6062

Lavanda-1kg

Produto natural exclusivo, rico em minerais, microelementos e 
óleo essencial de lavandula angustifolia. O óleo de lavanda 
tem efeito calmante especialmente indicado contra a insônia e 
a depressão. Regenera a pele e melhora a circulação do 
sangue.

Uso para banho de tina - dissolver 50 g de sais em agua de 
temperatura 35-37°c (para tonificação geral) e 38-42°c (para 
um efeito mais activo). Não ficar na tina mais de 15 min aos 
38-42°c. Recomendam-se ao máximo 3 tinas por semana. 
Para banhos das pernas e das mãos - 1-2 colheres com sais 
dissolvem-se em 5 l de agua quente e o banho dura 10-15 min.

Guardar longe do acesso de crianças em locais frecos e 
ventilados, protegidos da luz solar directa, a uma temperatura 
de 15-25°c.

www.refan.com

http://www.refan.com

