
HYALURONIC ACID
Ak klesá kolagén a kyselina hyalurónová, vypĺňajúca priestor medzi kožnými bunkami, pokožka sa uvoľní a následne vznikajú vrásky. 
Prírodu však môžeme prekabátiť, a pokožke svieži a mladistvý vzhľad navrátiť.

Všetci vieme, že voda je hlavným zdrojom života. Ak zbavíte pokožku jej životnej sily, stráca svoju vitalitu. Tu na pomoc prichádza kyselina 
hyarulónová, ktorá je prirodzenou zložkou pokožky a má jedinečnú schopnosť zadržiavať vodu takmer tisíckrát viac, než je jej vlastná 
hmotnosť. V priebehu rokov a od závislosti životného štýlu sa táto neoceniteľná zložka znižuje, čo má za následok zníženie schopnosti 
pokožky udržať vodu. Dôsledkom toho pokožka stráca objem a objavujú sa vrásky.

Kolagén, ktorý je tiež hlavnou zložkou pokožky, je zodpovedný za jej spevnený vzhľad. Nepriateľom číslo jedna sú enzýmy, ktoré sú 
aktivované v dôsledku nepriaznivých faktorov životného prostredia a začínajú rozkladať kolagén, ktorý sa znižuje, a výsledkom toho je 
ovisnutá a starnúca pokožka.

Kombinácia kyseliny hyalurónovej a kolagénu v sérii „Kyselina hyalurónová REFAN“, zlepšuje pružnosť pokožky a spevňuje kontúry tváre. 
Denný a nočný krém majú mäkkú a jemnú textúru, ktorá sa rýchlo a ľahko vstrebáva, pokožku hydratuje do hĺbky, vďaka čomu je mäkšia, 
hladšia, pružnejšia a obnovuje jej svieži, mladistvý a žiarivý vzhľad.

Pre dosiahnutie optimálneho účinku sa odporúča každodenné využite kombinácie denného a nočného krému kozmetickej série „Kyselina 
hyalurónová REFAN“.

Products

06434

DENNÝ KRÉM NA TVÁR

Hydratačný krém na tvár, vhodný pre každodennej dennej 
péče. Kombinácia kyseliny hyalurónovej a kolagénu zmäkčujú 
a vyhladzujú jemné linky a vrásky. V dôsledku toho pokožka je 
opäť hladká a pružná.

Spôsob použitia: naneste na čistú, suchú kožu na tvári ráno 
pre ochranu počas dňa.
50 ml

06435

NOČNÝ KRÉM NA TVÁR

Hydratačný krém na tvár, vhodný pre aktívnu starostlivosť v 
noci. Kombinácia kyseliny hyalurónovej a kolagénu zmäkčujú a 
vyhladzujú jemné linky a vrásky.  Organický arganový olej 
vyživuje pokožku do hĺbky a pomáha bojovať proti starnutiu. V 
dôsledku toho pokožka je opäť hladká a pružná.

Spôsob použitia: naneste na čistú, suchú kožu na tvári večer 
pre regeneráciu v noci.

50 ml

06331

Facial Serum

Lightweight gel texture with high content of hyaluronic acid and 
Aloe vera extract. The combination of the two active 
ingredients helps to maintain water balance and prevents the 
formation of fine lines and wrinkles. The serum is easily 
absorbed by the skin, leaving it comforted, elastic and soft.

Use: Аpply with gentle tapping movements to your face after 
cleansing and drying, before applying your day or night cream. 
It can also be used separately.
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