
Provence Lavender
Η λεβάντα  συνοδεύει τον άνθρωπο απο την αρχαιότητα, γοητεύοντάς τον με τα αρώματα και το μπλε-μωβ χρώμα της . Την χρησιμοποιεί 
ως έλαιο, αλλά και ως αποξηραμένους αρωματικούς βλαστούς. Εκτός απο το θεσπέσιο χαλαρωτικό άρωμά της, το έλαιο  λεβάντας 
διαθέτει αντισηπτική και αναζωογονητική  δράση

Το συμπήκνωμα γιαουρτιού είνια εξαιρετικά αποτελεσματικό για το ξηρό και ευαίσθητο δέρμα, προσφέρει ενυδάτωση, μαλακώνει και 
απαλύνει χάρη στην υψηλή περιεκτικότητά του σε λιπίδια, πρωτεΐνες, μέταλλα και βιταμίνες. Το δέρμα γίνεται λείο και απαλό, ενυδατωμένο 
σε βάθος και αποκαθίσταται η σατινένια του απαλότητα . Ο συνδυασμός του φυσικού ελαίου λεβάντας και συμπηκνώματος γιαουρτιού 
στην καλυντική σειρά  Provence Lavender на REFAN ηρεμεί, ενυδατώνει και αναζωογονεί, ενώ το χαλαρωτικό της άρωμα θα σας 
μεταφέρει στις πεδιάδες με λεβάντα της Προβηγκίας και θα αιχμαλωτίσει  και περιποιηθεί τις αισθήσεις σας.

Προϊόντα

07604

Set PROVENCE LAVENDER

The set contains the following products:

 

1. Face cream 50 ml

Moisturizing face cream with a relaxing effect. The combination 
of natural lavender oil and yogurt concentrate soothes the skin 
of the face, hydrates and regenerates. NO PARABENS

2. Hand cream 75 ml

Moisturizing hand cream with a relaxing effect. The 
combination of natural lavender oil and yogurt concentrate 
soothes the skin of the hands, hydrates and regenerates. NO 
PARABENS

3. Foot gel 75 ml

Refreshing and relaxing foot gel, suitable for heavy and tired 
feet. The combination of natural lavender oil and yogurt 
concentrate soothes, hydrates and regenerates. Allantoin 
softens the skin of the feet and reduces inflammation. NO 
PARABENS

 

4. Handmade glycerin soap 85 g

06351

ΚΡΕΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Εντυδατική κρέμα προσώπου με χαλαρωτική δράση. Ο 
συνδυασμός έλαιου λεβάντας και συμπηκνώματος γιαουρτιού, 
ηρεμεί την επιδερμίδα του προσώπου, ενυδατώνει και 
αναζωογονεί.

Χρήση: Απλώστε σε καθαρό δέρμα και κάνετε μασάζ μέχρι την 
πλήρη απορρόφηση του προϊόντος

50 ml

06258

λοσιόν σώματος

Ενυδατική λοσιόν σώματος με χαλαρωτική δράση. Ο 
συνδυασμός φυσικού λάδι λεβάντας και συμπύκνωμα 
γιαουρτιού καταπραΰνει το δέρμα του σώματος, ενυδατώνει και 
αναζωογονεί.

Xρηση: απλωστε σε καθαρο δερμα με απαλες κινησεις μασαζ 
εως να απορροφηθει πληρως.
250ml

06407

ΚΡΕΜΑ ΧΕΡΙΩΝ

ΚΡΕΜΑ ΧΕΡΙΩΝ  ”ΛΕΒΑΝΤΑ ΠΡΟΒΗΓΚΙΑΣ” 

Με φυσικό έλαιο λεβάντας και γιαούρτι

Ενυδατική κρέμα χεριών με χαλαρωτική δράση. Ο συνδυασμός 
έλαιου λεβάντας και συμπηκνώματος γιαουρτιού, ηρεμεί την 
επιδερμίδα των χεριών, ενυδατώνει και αναζωογονεί.

 Χρήση: Απλώστε σε καθαρά και στεγνα χέρια και κάντε μασάζ 
μέχρι την πλήρη απορρόφηση του προϊόντος
75 ml
 

06408

ΚΡΕΜΑ ΠΟΔΙΩΝ

Μαλακτική και χαλαρωτική κρέμα ποδιών, κατάλληλη για 
ταλαιπωρημένα και κουρασμένα πόδια. Ο συνδυασμός έλαιου 
λεβάντας και γιαουρτιού ηρεμεί, ενυδατώνει κι αναζωογονεί. Η 
αλαντοϊνη  μαλακώνει το δέρμα των ποδιών και μειώνει τους 
ερεθισμούς

Χρήση: Απλώστε σε καθαρά και στεγνα πόδια και κάντε μασάζ 
μέχρι την πλήρη απορρόφηση του προϊόντος
75 ml
 

06409

ΧΑΛΑΡΩΤΙΚΟ ΖΕΛ ΠΟΔΙΩΝ

Μαλακτική και χαλαρωτικό ζελ ποδιών, κατάλληλο για 
ταλαιπωρημένα και κουρασμένα πόδια. Ο συνδυασμός ελαίου 
λεβάντας και γιαουρτιού ηρεμεί, ενυδατώνει κι αναζωογονεί. Η 
αλαντοϊνη  μαλακώνει το δέρμα των ποδιών και μειώνει τους 
ερεθισμούς

Χρήση: Απλώστε σε καθαρά και στεγνα πόδια και κάντε μασάζ 
μέχρι την πλήρη απορρόφηση του προϊόντος
75 ml
 

06170

ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΝΤΟΥΣ– ΖΕΛ

Χαρίζει απίθανη αίσθηση  δροσιάς και καθαριότητας στο δέρμα 
και στα μαλλιά. Περιέχει φυσικό έλαιο λεβάντας , το οποία 
διαθέτει καταπραϋντικές  και χαλαρωτικές ιδιότητες. Το 
συμπύκνωμα γιαουρτιού διαθέτει ενυδατική και μαλακτική 
δράση. Το απαλό άρωμα λεβάντας κάνει το ντους μια 
αισθησιακή εμπειρία με χαλαρωτικό και ρυθμιστικό 
αποτέλεσμα.        
Χρήση: Απλώστε σε υγρά μαλλιά και σώμα με απαλές κινήσεις 
μασάζ, κατόπιν ξεπλύνετε καλά με νερό.  
250 ml
 

05221

Απολεπιστικο σαπουνι - σφουγγαρι

Σαπούνι με χαλαρωτικό άρωμα λεβάντας για ευωδιαστό και 
απαλό καθαρισμό το δέρματος σας. Περιέχει αιθέριο έλαιο 
λεβάντας με χαλαρωτική και αναπλαστική δράση . Κατάλληλο 
για κάθε τύπο δέρματος.

75 g
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