
SNAIL AND ROSE PERFECTION
A série de cosméticos «SNAIL AND ROSE PERFECTION» é a continuação de uma das séries de cosméticos mais famosas e 
bem-sucedidas da REFAN - SNAIL PERFECTION. Os produtos são enriquecidos com extrato de caracóis e água de rosas orgânica – 
ROSA DAMASCENA. A combinação das duas substâncias ativas regenera a pele, humedecendo-a em profundidade e restaurando a sua 
elasticidade. O extrato de caracóis é um dois meios mais eficientes para regenerar a pele reforçando, graças às suas componentes 
preciosas, a síntese de proteínas, hidrata e torna o envelhecimento mais lento. A sua capacidade essencial é ativar a pele ao estimular as 
funções celulares restaurando-a e reforçando-a desse modo. A água de rosas orgânica tem efeito relaxante e anti-inflamatório. Ela toniza 
e refresca a pele do rosto, melhora a circulação sanguínea e mantém o equilíbrio hídrico no metabolismo e, desse modo, hidrata e 
suaviza a pele.
A série de cosméticos „SNAIL AND ROSE PERFECTION” inclui produtos apropriados para cada tipo de pele que asseguram um cuidado 
integral para o rosto: creme de dia, creme de noite, soro e gel de limpeza facial.

Produtos

06377

CREME DE DIA PARA O ROSTO

que faz regenerar a pele e protege-a do efeito nocivo dos raios 
UV-A e UV-B. A combinação de água de rosas orgânica de 
Rosa Damascena com extrato de caracóis restabelece a pele 
humedecendo-a em profundidade e restaurando a sua 
elasticidade.
MODO DE APLICAÇÃO: Aplicar de manhã sobre pele limpa e 
seca batendo levemente com os dedos
50 ml

06378

CREME DE NOITE PARA O 

ROSTO

Regenera a pele e ativa-a durante a noite. A combinação de 
água de rosas orgânica de Rosa Damascena com extrato de 
caracóis restabelece a pele humedecendo-a em profundidade 
e restaurando a sua elasticidade. Contém bisabolol que possui 
um efeito anti-inflamatório e calmante.
MODO DE APLICAÇÃO: Aplicar à noite sobre pele limpa e 
seca batendo levemente com os dedos
50 ml

06399

Serum facial

Leve gel-concentrado, indicado para tratamento ativo de pele 
envelhecida e marchita. O extracto de caracóis estimula as 
funções celulares, ajuda a regeneração da pele e atrasa os 
processos do envelhecimento.
Modo de uso: Para um efeito maior, aplicar como base sobre a 
pele seca e limpa antes do creme diurno ou nocturno. Pode-se 
usar também independentemente.
50 ml

06398

GEL DE LIMPEZA FACIAL

O Gel de Limpeza Facial “SNAIL & ROSE PERFECTION” 
remove delicadamente as impurezas sem ressecar a pele. O 
ácido polilático esfolia e limpa os poros em profundidade 
eliminando o excesso de sebo. O extrato de caracóis estimula 
as funções celulares e regenera a pele e a água de rosas 
orgânica de Rosa Damascena hidrata-a e acalma-a.
MODO DE APLICAÇÃO: Aplicar sobre a pele humedecida do 
rosto, do pescoço e do decote. Massagear com movimentos 
suaves, em seguida, enxagúe com água.

100 ml
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