
Melon and apricot
Provitamină В5 hidratează pielea și o protejează de iritații.

Unt de cacao – are o acțiune de înmuiere, hidratare și de alimentare.

Uleiul de măsline, bogate de antioxidanți, protejează celulele de radicalii liberi, păstrând vitalitatea lor.

Concentratul de iaurt are un efect excelent, umezind, înmuind și netezind pielea uscată și problematică, datorita conținutului mare de 
lipide, proteine, minerale și vitamine. Pielea devine mai netedă și elastică, hidratată în adâncime, restaurându-și blândețea de satin.

Produse

6283

Cremă de corp

Cu uleiuri de cacao, shea și iaurt Bogată de uleiuri vegetale 
naturale, de alimentare zilnică a pielii cu o aromă gustoasă de 
pepene galben și caisă, îmbunătățește starea sufletească și 
restaurează armonia spiritului și corpului. Se topește pe piele, 
netezește și alimentează adânc. Concentratul de iaurt 
restaurează echilibrul apos și de grăsimi, hidratând pentru un 
timp îndelungat.

FĂRĂ PARABENI

5991

Exfoliant de corp

Exfoliant de corp melon and apricot cu ulei de migdale, soia și 
struguri

Exfoliant de corp pepene galben și caisă este un concentrat de 
cristale naturale de zahăr, uleiuri vegetale naturale și o spumă 
minunată cu aroma de pepene galben. Aroma ei densă și 
cuceritoare oferă prospețime și o plăcere irezistibilă pentru 
simțurile, îndepărtând în mod delicat celulele moarte. 
Stimulează respirația pielii.

FĂRĂ CONSERVANȚI

 

 

6440

Crema unt de mâini melon and 

apricot

Refan crema-unt de mâini melon and apricot cu uleiuri de 
cacao, shea și iaurt

Pentru o grijă zilnică în cazurile de piele uscată și foarte uscată 
a mâinilor, cu o aromă gustoasă de pepene galben și caisă. O 
formulă bogată cu uleiuri vegetale naturale, care netezesc, 
alimentează și înmuie pielea. Concentratul de iaurt stimulează 
hidratarea naturală a pielii și o protejează de pierderea 
umezelii.

FĂRĂ PARABENI

6226

Gel de duș hidratant

Cu ulei de măslină și provitamină B5

Dăruiește o senzație incredibilă de prospețime și puritate, 
alintă simțurile cu o aromă irezistibilă de pepene galben și 
caisă. Uleiul de măsline și provitamină B5 regenerează pielea 
și o hidratează.

FĂRĂ PARABENI

5208

Săpun lichid hidratant

Curăță efectiv pielea mâinilor fără să le usucă, parfumându-le 
trainic cu o aromă proaspătă de pepene galben și caisă.

 

05524

Sapun cu glicerina fabricat manual

Confera spiritului si corpului un sentiment incredibil de 
prospetime si puritate.

5272

Săpun burete peeling

O aromă de pepene galben atrăgătoare și dulce și caisa 
zemoasă, emisă lent la fiecare folosire a săpunului. Un nectar 
gustos de fructe pentru pielea dumneavoastră. Transformați 
baia dumneavoastră într-un paradis tropic. Potrivit pentru orice 
tip piele.

6035

Săruri de cadă

Sărurile de cadă „pepene galben și caisă” sunt un produs unic, 
alcătuită de minerale și microelemente. Aroma cuceritoare a 
pepene galben zemos creează o plăcere irezistibilă pentru 
simțurile.
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