
Iaurt și Soc
Cu extras din fructele de soc și iaurt extrasul din fructele de soc reduce nivelul inflamaților și calmează pielea iritată.
concentratul de iaurt umezește, înmuie și netezește pielea uscată și problematică. O face netedă și elastică, hidratată în adâncime și cu 
blândețea de satin restaurată.

Produse

06459

CREMĂ PENTRU FAŢĂ YOGURT 

AND ELDERBERRY

O cremă ușoară, negrasă pentru o piele evident mai 
strălucitoare. Restaurează confortul, hidratează pielea adânc și 
creează o senzație de blândețe mătăsoasă. Extrasul din 
fructele de soc și iaurt regenerează pielea, având un efect 
antioxidant și antiiritant.
Aplicare: Aplicaţi pe o piele bine curăţată, masând ușor până la 
absorbția completă.

30 ml

06393

FACIAL WASH GEL

Gently removes all impurities without drying out the skin. 
Polylactic acid provides skin exfoliation and deep pore 
cleansing by removing excess sebum. Elderberry extract has 
anti-inflammatory properties, reduces skin inflammation and 
calms irritated skin.
Use: Apply to moistened skin of face, neck & décolleté. Gently 
massage onto skin, then rinse with water.

Avoid contact with eyes!

100 ml

06297

Refan cremă de corp

O cremă ușoară, negrasă pentru o piele evident mai 
strălucitoare. Restaurează confortul corpului, hidratează pielea 
adânc și creează o senzație de blândețe mătăsoasă. Extrasul 
din fructele de soc și iaurt regenerează pielea, având un efect 
antioxidant și antiiritant.

200 ml
 

 

06469

Loțiune de corp iaurt și soc

Înmuie, netezește și regenerează pielea. Extrasul din fructele 
de soc și vitamină e protejează celulele de influența 
dăunătoare a mediului înconjurător, acționând ca antioxidanți și 
contra inflamări. Provitamina B5 și iaurtul hidratează pielea și o 
înmuie.
FĂRĂ PARABENI 
200 ml
 

 

06423

Cremă de mâini

O cremă ușoară non-grasă pentru mâini evident mai frumoase. 
Extrasul din fructele de soc și iaurt regenerează pielea, având 
un efect antioxidant și antiiritant.

75 ml

 

05981

Exfoliant zaharos de corp

O îmbinare incredibilă de cristale zaharoase naturale și uleiuri 
naturale de migdale, caise și struguri, cu aroma proaspete de 
fructe de pădure. Îmbogățit și cu extras din fructe de soc și 
iaurt având un efect antioxidant și antiiritant pentru grija 
suplimentară. Rezultatul obținut fiind o piele curată, netedă și 
mătăsoasă la contact.

240 g
FĂRĂ PARABENI

 

06128

Gel de duș

O îmbinare incredibilă de spumă cremoasă și aroma 
cuceritoare a fructelor de pădure. Extrasul din fructele de soc și 
iaurt regenerează pielea corpului și o hidratează.

 

06024

Săruri de baie iaurt și soc

03084

Spray de corp

Un spray ușor și înviorător. Parfumează pielea în mod plăcut. 
A se păstra la un loc întunecat și răcoros, departe de surse de 
aprindere.
125 ml

03911

Alcohol-free perfume

Alcohol-free perfume with a light and refreshing aroma

10 ml

05223

Peeling soap sponge

The soap contains yogurt and elderberry extract. Yogurt is 
natural moisturizer with moisture-retaining properties that 
makes the soap fine and mild. Elderberry extract is added due 
to its anti-inflammatory properties. Suitable for all skin types.
75 g

3940

Parfum casnic soc cu șnur de ratan

O prezență plăcută de parfumerie pentru obținerea unei 
dispoziții bune și plăcere.

 

5555

Săpun

Săpunul conține iaurt și extras din fructele de soc.
Iaurtul este un ingredient hidratant, care reține umezeala, 
redând săpunului finețe și netezire. Extrasul din fructele de soc 
este folosit din cauza efectului său antiinflamator. Săpunul este 
potrivit de orice tip piele.

www.refan.com

http://www.refan.com

