
Refan's Rose

Produse

06356

Cremă facială de zi

O cremă de îngrijire zilnică a feței cu apă organică de trandafir 
din Rosa Damascena, care hidratează și calmează pielea feței. 
Redă un simț de prospețime și confortabilitate completă.

MODUL DE UTILIZARE: Se aplică dimineața pe pielea curată 
și uscată prin niște mișcări de bătături ușoare.
50 ml

06357

Nočný krém na tvár

Starostlivosť o tvár s jemným vzorcom pre intenzívne 
hydratovanú pleť v noci. Kombinácia organické ružovej vody z 
Rosa Damascena a vitamínu E hydratuje a upokojuje pokožku 
tváre. Darujte hodvábny pocit a mäkkosť.

SPÔSOB POUŽITIA: Aplikujte večer na čistú a suchú pokožku 
ľahkým poklepaním
50 ml

06369

Gel de spălare facial

Conține apă organică de trandafir din Rosa Damascena, care 
hidratează și are un efect calmant pentru piele. Îndepărtează 
delicat murdăriile, fără uscarea pielii. Acidul polilactic exfoliază 
și curăță porii adânc îndepărtând acumulările inutile de sebum.

MODUL DE UTILIZARE: Aplicați pe pielea umedă a feței, 
gâtului și a zonei de decolteu. Faceți un masaj prin mișcări 
fine, după ce spălați cu apa.
100 ml

06370

Crema-unt „Refan's Rose“ de corp

O emulsie ușoară și nutritivă, care netezește și înmuie pielea 
corpului. Îmbinarea de apă organică de trandafir din Rosa 
Damascena cu untul de cacao hidratează pielea adânc, 
restaurând elasticitatea ei. Pielea uscată este deja alimentată 
și hidratată.

MODUL DE UTILIZARE: Se aplică pe întregul corp după baie 
prin mișcări de întindere.
200 ml

03933

APA DE PARFUM

Cu aroma trandafirului  bulgaresc Rosa Damascena.
A se depozita in spatii intunecate si racoroase, departe de 
surse de aprindere.
50 ml
 

03071

Spray pentru corp

Un spray ușor și înviorător. Parfumează pielea cu aroma 
trandafirului  bulgaresc Rosa Damascena. A se păstra la un loc 
întunecat și răcoros, departe de surse de aprindere.

125 ml

05299

Peeling sapun-burete

Sapun care poarta aroma trandafirului  bulgaresc Rosa 
Damascena. Combinatia de burete si sapun va asigura un 
confort si o traire distractiva in baie.

Sapunul proaspat si aromat este destinat pentru igiena zilnica 
a tuturor tipurilor de piele.
75 g
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