
Bylinné mydlá - STEP TO NATURE - 

AROMATHERAPY
Zdravá pleť je najväčším ornamentom človeka. Jeho starostlivosť si vyžaduje múdre používanie moderných čistiacich prostriedkov. 
Vytvorené pred sto rokmi sa mydlo opakovane zdokonaľovalo kvôli jednej ciele - čistí bez poškodenia, pretože zložením je najbližšie k 
ľudskej koži.
Preto mydlá REFAN nie sú len obyčajné mydlá. Zachovali starodávnu tradíciu, oni pohladia vašu pokožku, jemne a delikátne ju čistia, a 
ich zložky ju robia jemnú a voňajúcu na zdravie a čistotu. Upokojujúca vôňa mydiel a ich vonkajší vzhľad vás okamžite chytí a prinesie do 
vášho každodenného života dúšok sviežosti a pozitívnych emócií.

Products

05034

ROSE

97% prírodných zložiek
obohatený organickým arganovým olejom, organickým 
muškátovým olejom a okvetnými lístkami ruží.
Darujte svojmu telu jemnosť a výživnú starostlivosť vďaka 
organickému arganovému oleju, ktorý je známy svojimi 
hydratačnými, regeneračnými a antioxidačnými vlastnosťami. 
Mydlo vytvára krémovú penu na čistenie, dosiahnutú 
technológiou trojitého stlačenia a necháva sviežu farbenú vôňu 
ruže a pelargónie. Listy prírodnej ružovej farby dopĺňajú 
príjemný pocit na pokožku.
120 g

05037

VERBENA LEMON

97% prírodných zložiek
obohatené citrónovým olejom, extrakt a bylina verbena.
Uvoľnite svoje vedomie a zmysly!
Mydlo s tonizujúcou a osviežujúcou citrónovou arómou pre 
čistú, jemne parfumovanú a jemne exfoliovanú pokožku.
Citrónový olej má antibakteriálne, antiseptické a dezinfekčné 
vlastnosti. Sťahuje póry a je vhodný pre mastnú pleť. Extrakt z 
verbeny vyhladzuje a zmäkčuje, má antioxidačný a 
protizápalový účinok. Jeho čerstvá citrusová vôňa účinkuje 
príjemne na zmysly.
120 g

05038

OLIVE ROSEMARY

97% prírodných zložiek
obohatený olivovým olejom, rozmarínovým éterickým olejom a 
rozmarínovou bylinkou.
Upokojujúca a nadýchaná mydlová pena čistí pokožku a jemne 
ju exfoluje vďaka listov rozmarínu.

Olivový olej má silné antioxidačné a výživné vlastnosti. 
Zmäkčuje a chráni pokožku pred vysušením.
Rozmarínový olej má antiseptický a celkovo stimulačný účinok. 
Je to uznávaný prostriedok na stimulovanie tela a mysle v 
stave nadmernej únavy.
Kombinácia klasického korenia rozmarín s jedným z 
najpoužívanejších rastlinných olejov - olivového oleja, robí toto 
bylinné mydlo perfektné pre tonizujúci začiatok dňa.
120 g

05035

LAVENDER

97% prírodných zložiek
Obohatené levanduľovým esenciálnym olejom a levanduľovou 
farbou
Pripravte sa na relaxačnú aromaterapiu!
Bohatá pena, kúsky levanduľových kvetov a plniace aróma. 
Jemné, osviežujúce a upokojujúce mydlo s levanduľovým 
esenciálnym olejom. Je to jeden z najobľúbenejších a 
najbežnejších olejov s mnohými vlastnosťami, ideálny pre 
základnú starostlivosť pre všetkých typov pleti. Silná 
levanduľová aróma a bohatá, nadýchaná pena pre pokožku, 
ktorá vôní na  zdravie a čistotu.
120 g

05036

PEPPERMINT

97% natural

Enriched with mint essential oil, menthol and mint leaves.

Real mint explosion in the bathroom.

Mint - this refreshing, revitalizing and aromatic herb has been 
known for centuries. The essential oil is extremely refreshing 
and cooling, with anti-inflammatory and disinfectant properties. 
In combination with menthol it acts as a strong stimulant and 
refresher. Mint leaves complement the typical rich scent and 
leave pleasant feeling on the skin.

Ideal soap for those looking for a natural way to look and feel 
good.

120 g
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