
Seria Măslină
Ghidate de ceasul lor intern, celulele pielii noastre devin victime a fenomenului inevitabil – îmbătrânirea. Metabolismul și comunicațiile 
celulare încetinesc, țesuturile devin mai tari, se deshidratează pielea și își pierde elasticitatea, iar toate aceste aduc la formarea ridurilor.
Bazându-se pe experiența științifică din domeniul cosmetic, Refan a creat linia de cosmetice „Măslină” contra îmbătrânirii, special 
formulată în așa mod, ca să fie potrivită pentru orice tip de piele.

Produse

6436

Crema de zi pentru față

Îngrijire specială în timpul zilei a pielii feței și gâtului. Extrasul și 
uleiul de măsline, bogate de antioxidanți, protejează celulele 
de radicalii liberi, păstrând vitalitatea lor. Colagena marină 
restaurează elasticitatea pielii și netezește ovalul feței. Filtrele 
uv-a și uv-b protejează pielea de acțiunea dăunătoare a razelor 
solare, evitând îmbătrânirea ei prematură.

6437

Crema de noapte

Cu extrasul din foi de măslină, ulei de măsline și colagenă.O 
îngrijire specială în timpul nopții a pielii feței și gâtului. Extrasul 
și uleiul de măsline, bogate de antioxidanți, protejează celulele 
de îmbătrânire păstrând vitalitatea lor. Colagena marină, 
vitaminele a, e și provitamină B5 regenerează pielea, 
restaurează elasticitatea ei și netezesc ovalul feței.

6438

Din jurul ochilor

Hidratează zona din jurul ochilor, restaurând elasticitatea ei. 
Extrasul de măsline, bogate de antioxidanți, protejează celulele 
de îmbătrânire și netezește conturul ochilor. Extrasul de 
castană sălbatică și bisabolol natural îmbunătățesc circulația 
sanguină și reduc cearcănele.
30ml

06292

BODY CREAM

Olive leaf extract, collagen, vitamin E. Essential anti-aging skin 
care. Olive leaf extract, rich in antioxidants, provides protection 
against skin aging and retains skin cell vitality.  Sea collagen 
and vitamin E regenerate and smooth the skin and delay its 
sagging.

200 ml
 

6228

Gel de duș și baie

Face o spumă abundentă cu aroma emoționantă, se topește 
pe piele, trezind simțurile sub influența apei. Conține ulei de 
măsline și extras de măsline cu efectul antioxidant împotriva 
radicalii liberi și pentru stimularea funcțiilor vitale. Strânge și 
netezește pielea, redându-i o blândețe de mătase.

250 ml
 

6129

Șampon

Conține ulei de măsline și extras de măsline, care restaurează 
aspectul sănătos, structura și vitalitatea firului de păr, îndesind 
și făcându-l să devină mai gras. Filtrul uv protejează pielea de 
acțiunea radiației solare și stresul mecanic și chimic. Folosirea 
regulară aduce un efect favorabil asupra întreținerii rădăcinilor 
sănătoase, obținând un păr elastic și strălucit.

 

 

6180

Spray condiționant de păr fără 

spălare

Întinde firul de păr pe lungimea lui, ajută pieptănarea și redă un 
efect de strălucire și blândețe în cazurile de folosire regulară. 
Extrasul din foile de măslină, provitamina b5 și colagenă 
îmbunătățesc structura firului de păr, restaurează vitalitatea 
părului adăugându-i și volum în plus.
100 ml

 

05018

Bar soap olive

Enriched with pure olive oil and extract from the resin of indian 
tree boswellia serata.
The soap cleans and softens the skin. For all types of skin, 
especially sensitive and easily irritable.
100 g

05276

Peeling săpun burete

Îmbinarea într-un întreg de săpun și burete asigură 
comoditatea și plăcerea dumneavoastră în baie. Potrivit de 
fiecare tip piele.

75 g
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