
Antistress
Stres je pri sodobnem človeku del vsakdana ter se mu je težko izogniti. V našem vsakdanjiku se soočamo z različnimi situacijami, ki vodijo 
do napetosti ter lahko ovirajo normalno možgansko in fizično funkcioniranje našega organizma, kar se neizogibno odraža na stanju kože. 
Pod vplivom hormona stresa koža izgubi svojo svežo barvo ter pridobi utrujen in postaran videz.
Stresu se ne moremo izogniti, vendar lahko najdemo načine, da zmanjšamo njegove negativne učinke ter da se proti njemu lažje borimo. 
ANTISTRESS je nova kozmetična serija znamke REFAN, ki vam bo pomagala v borbi proti stresu. Njen učinek na stres se prične že s 
prijetnim vonjem citrusov, ki spominja na poletje in relaksacijo. V kozmetiko so vpletene arome limoninih cvetov, sladke pomaranče in 
jabolčne svežine, ki delujejo blagodejno na čutila.
Lastnosti kozmetične serije ANTISTRESS izhajajo iz sestavin izvlečka sporiša in eteričnega olja pomaranče, ki jih vsebujejo. 
Sporiš je široko uporabljan v kozmetiki. Poznan je še iz davnih časov kot zelišče, ki s svojo limonino aromo prebuja duha in telo, ojača 
živčevje ter pomirja napetost in stres. Ekstrakt sporiš ima dober učinek na kožo, katero gladi in omehča. Ta učinek se dopolnjuje z 
eteričnim oljem iz pomaranče, kar koži daje svež videz in jo tonizira. Njegov osvežujoč vonj učinkuje pozitivno na živčevje, po 
vsakodnevnem stresu sprosti možgane in zbudi čutila.
Kozmetična serija ANTISTRESS vsebuje izdelke za telo, kot so: krema za obraz, roke in telo, sladkorni eksfoliant za telo, tuš gel, pilling 
milo - goba ter ročno izdelano milo na kilogram. Njihova uporaba bo prinesla odtenek svežine in zadovoljstva v vaš vsakdan ter pustila 
neugodne posledice stresa daleč za vami. Priporočamo, da kozmetiko v poletnih mesecih uporabljate le na koži, ki je zaščitena s sončno 
kremo.
 

Products

06390

Čistilni gel za obraz

Čistilni gel za obraz „antistress“ nežno odstranjuje nečistoče, 
pri tem pa ne izsuši kože. Polimlečna kislina eksfolira in 
globinsko očisti pore ter odstrani odvečno maščobo. Osvežilni 
vonj agrumov sprošča zavest po vsakdanji napetosti in prebudi 
duh in telo.
Način uporabe: nanesite na vlažno kožo obraza, vratu in 
dekolteja. Masirajte z nežnimi gibi in nato izperite z vodo.

Izogniti se stiku z očmi!
100 ml

03070

BODY SPRAY DEODORANT

Vsebuje vitamin E in glicerin.

Mehča kožo in ji zagotavlja osvežilen vonj agrumov.
Hraniti na suhem in hladnem,ločeno od virov vžiga.
125 ml

06271

Krema za telo

Lahka hranljiva emulzija, ki zgladi in zmehča kožo telesa. 
Kombinacija izvlečka sporiša in karitejevega masla obnavlja 
kožo, eterično olje pomaranče sprošča zavest po vsakdanji 
napetosti ter prebudi vaša čutila s svojim osvežilnim vonjem 
agrumov.
Način uporabe: nanesite na čisto kožo z nežnimi masažnimi 
gibi, dokler se popolnoma ne vpije.
250 ml

05978

Sladkorni piling za telo

Neverjetna kombinacija naravnih sladkornih kristalov in 
rastlinskih olj mandlja, mareličnih in grozdnih pešk. Odstranjuje 
nepotrebne odmrle celice in spodbuja dihanje kože. 
Kombinacija izvlečka sporiša in eteričnega olja sladke 
pomaranče obnavlja kožo, sprošča zavest po vsakdanji 
napetosti ter prebudi vaša čutila s svojim osvežilnim vonjem 
agrumov.
240 g

06181

Gel za prhanje

Podarja duši in telesu neverjeten občutek svežine in čistoče. 
Kombinacija izvlečka sporiša in eteričnega olja pomaranče 
obnavljajo kožo, sprošča zavest po vsakdanji napetosti ter 
prebudi vaša čutila s svojim osvežilnim vonjem agrumov.
Način uporabe: nanesite na mokro telo lahkimi masažnimi gibi 
in nato dobro izperite z vodo.
250 ml

05231

Milo z gobico za piling

Podarja duši in telesu neverjeten občutek svežine in čistoče. 
Kombinacija izvlečka sporiša in eteričnega olja pomaranče 
sprošča zavest po vsakdanji napetosti in prebudi čutila s svojim 
osvežilnim vonjem agrumov.
75 g

05519

Ročno izdelano glicerinsko milo

Podarja duši in telesu neverjeten občutek svežine in čistoče. 
Kombinacija izvlečka sporiša in eteričnega olja pomaranče 
sprošča zavest po vsakdanji napetosti in prebudi čutila s svojim 
osvežilnim vonjem agrumov.
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