
HYALURONIC ACID
In cazul in care colagenul si acidul hialuronic, care completeaza spatiul aflat intre celulele pielii se diminueaza, aceasta isi pierde 
elasticitatea si isi fac aparitie ridurile. Dar natura poate fi pacalita, iar aspectul proaspat si tanar al pielii – restabilit!
Toti stim ca apa este principala sursa de viata. Daca privam pielea noastra de forta vitala, aceasta isi va pierde vitalitatea. In ajutor vine 
acidul hialuronic, care este o componenta naturala a pielii si care are capacitatea unica de a retine apa aproape de o mie de ori mai mult 
decat propria sa greutate. De-a lungul anilor si in functie de modalitatea de viata aceasta componenta pretioasa se diminueaza, fapt care 
duce la o scadere a capacitatii pielii de a retine apa. In consecinta, aceasta isi pierde din volum si apar ridurile.
Colagenul este de asemenea o componenta importanta a pielii, responsabil pentru aspectul ei strans. Inamicul numarul unu al colagenului 
sunt colagenozele – enzime, care activate de factorii nefavorabili ai mediului incep sa descompuna colagenul, acesta se diminueaza iar 
rezultatul este o pierdere a elasticitatii pielii si aparitia factorilor nefavorabili de imbatranire.
Combinatia dintre acid hialuronic si colagen in seria Acid hialuronic de la REFAN imbunatateste elasticitatea pielii si intareste conturul 
facial. Crema de zi si de noapte pentru fata detine o textura moale si delicata, care se absoarbe in mod rapid si foarte usor, hidrateaza in 
profunzime pielea, facand-o mult mai moale, mai fina si mai elastica, restabilind in acest fel aspectul ei proaspat, tanar si stralucitor. Pentru 
obtinerea unui efect optimal se recomanda utilizarea zilnica a combinatiei de crema de zi si noapte pentru fata cu acid hialuronic.

Produse

06434

CREMĂ DEZI

O cremă hidratantă de față, potrivită de îngrijire zilnică în cursul 
zilei. Combinația de acid hialuronic și colagenă înmuie și 
netezește liniuțele și ridurile fine. Ca rezultat pielea devine din 
nou netedă și elastică.

Modul de folosire: Se aplică dimineața pe pielea curată și 
uscată a feței pentru a asigura protecția în cadrul zilei.
50 ml

06435

CREMĂ DE NOAPTE

O cremă hidratantă de față, potrivită de o îngrijire activă în 
timpul nopții. Combinația de acid hialuronic și colagenă înmuie 
și netezește liniuțele și ridurile fine.
Uleiul organic de Argan alimentează profund pielea, sprijinind 
combaterea îmbătrânirii. Ca rezultat pielea devine din nou 
netedă și elastică.

Modul de folosire: Se aplică seara pe pielea curată și uscată a 
feței pentru a asigura refacerea ei în cadrul nopții.
50 ml

06331

Facial Serum

Lightweight gel texture with high content of hyaluronic acid and 
Aloe vera extract. The combination of the two active 
ingredients helps to maintain water balance and prevents the 
formation of fine lines and wrinkles. The serum is easily 
absorbed by the skin, leaving it comforted, elastic and soft.

Use: Аpply with gentle tapping movements to your face after 
cleansing and drying, before applying your day or night cream. 
It can also be used separately.
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