
Vitamin C
A Vitamina С atrai há muito tempo a atenção dos cosmetólogos e os descobrimentos dos últimos anos comprovam o seu importantíssimo 
papel na conservação da beleza e da saúde da pele. A vitamina C participa em todos os processos que decorrem na pele – crescimento, 
restabelecimento do tecido conectivo, protecção dos efeitos nocivos do meio ambiente, cicatrização das feridas, síntese do colágeno que 
preserva a pele do envelhecimento prematuro. Suprime activamente a criação de melanina diminuindo desse modo a formação de 
manchas pigmentadas e sardas. Branqueia maravilhosamente a pele..  
A vitamina C é um poderoso antioxidante que liga os radicais livres que se formam sob a influência do meio ambiente e em resultado dos 
processos fisiológicos no organismo. Possui propriedades únicas de protecção. Na pele danificada pelo Sol, o seu conteúdo é 
considerávelmente reduzido em relação com o da pele normal, pois a vitamina gasta-se na preservação e neutralização do efeito negativo 
dos raios solares.   

Perdendo a vitamina C, a pele perde suavidade, elasticidade e juventude.

No seu aspecto puro, contudo, a vitamina C é em grande medida instável. Não resiste à luz do dia, ao ar livre e às altas temperaturas. 
Dissolve-se fácilmente na água, mas se oxida rápidamente na solução de água sob a influência do ar e da luz. Por esta razão, a sua 
integração nos produtos para o cuidado da pele era durante muito tempo grande problema. As formas sob as quais se integrava eram 
instáveis, ou pouco eficazes. Hoje em dia, em resultado das investigações científicas e as novas tecnologias, já se tem obtido uma nova 
forma do ácido ascórbico que se dissolve em gorduras. Este descobrimento tem feito possível a integração bem sucedida da vitamina C 
na cosmética contemporânea, conservando o seu efeito activo durante todo o período de duração dos respectivos produtos cosméticos.   
A série de produtos para a cara com vitamina C, da marca comercial REFAN, contêm uma forma estável, solúvel em azeite, da vitamina 
C que:

Possui muito boa absorção pela pele
Inibe a actividade da tirosinasa intracelular e da melanogénese (branqueamento)
Reduz o dano UV-induzido do ADN da célula (UV protecção / anti-estresse)
Evita a peroxidação lipídica e o envelhecimento da pele (antioxidante)
Intensifica a síntese do colágeno e seu efeito protector (contra envelhecimento)

O crême diurno preserva a pele dos raios UV e, ao preservá-la da criação de radicais livres, combate o envelhecimento prematuro.

O crême nocturno restabelece à pele durante a noite e combate a formação de rugas.

O soro para a cara tem um comprovado efeito branqueador. Aplicado debaixo do crême diurno e nocturno, como também 
independentemente, reduz a pigmentação da pele . Baseia-se completamente em ingredientes naturais e tem não somente um efeito 
branqueador, mas também regenera a pele.

 

Produtos

06456

VITAMINA C CONTRA O 

ENVELHECIMENTO CRÊME 

FACIAL DIURNO

Crême facial antioxidante que combate o envelhecimento da 
pele e atribui-lhe um aspecto claro e brilhante .Enriquecido 
com vitamina C que estimula a síntese do colágeno, fortalece 
os tecidos e diminui o estresse oxidativo da pele, causado 
pelos factores do meio ambiente.
Modo de uso: aplica-se sobre a pele seca e limpa de manhã 
para proteger durante todo o dia.

50 ml

06457

VITAMINA C CONTRA O 

ENVELHECIMENTO CRÊME 

FACIAL NOCTURNO

Crême facial antioxidante que combate o envelhecimento da 
pele e atribui-lhe um aspecto claro e brilhante. Enriquecido 
com vitamina C que estimula a síntese do colágeno, fortalece 
os tecidos e diminui o estresse oxidativo da pele, causado 
pelos factores do meio ambiente. O escualeno de azeitona 
alimenta a pele durante a noite e melhora a sua elasticidade.
Modo de uso: aplica-se sobre a pele seca e limpa à noite para 
o restabelecimento durante a noite.

50 ml

06349

VITAMINA С - SORO 

BRANQUEADOR PARA A CARA

Vitamina C concentrado, mas fácil de absorção pela pele, o 
qual clareia visivelmente a cor da pele, incluindo as manchas 
pigmentadas. Estimula a síntese do colágeno, fortalece os 
tecidos e diminui o estresse oxidativo da pele, causado pelos 
factores do meio ambiente. O escualeno de azeitona alimenta 
a pele durante a noite e melhora a sua elasticidade.
Modo de uso: Aplica-se 1-2 vezes por dia sobre as manchas 
pigmentadas ou sobre toda a cara. Pode acrescentá-lo aos 
Seus cosméticos preferidos, aplicando-o antes do creme 
facial. Não usar durante os meses do Verão sem ter aplicado 
previamente sobre a pele produto protector do Sol.  
SEM CONSERVANTES.
10 ml
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