
Σαπούνια
Tα σαπούνια ως απορρυπαντικό μέσο προηγούνται όλων των άλλων. Έχουν υγιεινή δράση και συγκεκριμένα διόρθωση της οσμής του 
σώματος και προληπτική φροντίδα του σώματος. Κατέχουν ιδιότητες πολύ πιο οικείες στο δέρμα μας, από ότι άλλα προϊόντα καθαρισμού. 
     Τα σαπούνια της συλλογής Ρεφάν είναι χειροποίητα – εκπληκτικό προϊόν, που ξεφεύγει από τα όρια του μέσου υγιεινής και αποτελεί 
ένα προϊόν αισθητικής και κοσμετολογίας. 

Προϊόντα

Φυτικα Σαπουνια Βοτανων STEP 

TO NATURE - AROMATHERAPY

Το υγιές δέρμα είναι το μεγαλύτερο στολίδι του ανθρώπου. Η 
φροντίδα του απαιτεί μια έξυπνη χρήσει των σύγχρονων 
μέσων καθαρισμού. Το σαπούνι, που δημιουργήθηκε πριν 
αιώνες έχει υποστεί πολλές βελτιώσεις στο όνομα ενός 
μοναδικού σκοπού – να καθαρίζει χωρίς να βλάπτει γιατί τα 
συστατικά του είναι τα πιο κοντινά στη σύνθεση του 
ανθρώπινου δέρματος.

Για τον λόγο αυτό τα σαπούνια της ΡΕΦΑΝ απλά δεν είναι 
όπως τα συνηθισμένα σαπούνια. Διατηρώντας την αιώνια 
παράδοση, αυτά χαϊδεύουν το δέρμα σας, με ευαισθησία το 
καθαρίζουν απαλά και τα συστατικά τους το κάνουν να είναι 
μαλακό αποκτώντας ένα άρωμα καθαρότητας και υγείας. Το 
μεθυστικό άρωμα των σαπουνιών και η εξωτερική όψη τους θα 
σας αρπάξουνε αμέσως εισάγοντας στην καθημερινή ζωή σας 
ένα άγγιγμα φρεσκάδας και θετικά συναισθήματα.

Σαπούνια ανά χιλιόγραμμο

ΣΑΠΟΥΝΙΑ (ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ)

Τα τελευταία χρόνια οι παγκόσμιες τάσεις στον τομέα του 
σαπουνιού έχουν δει την άνοδο των στερεών σαπουνιών, 
λόγω της απαλότητας τους και της ελκυστικής εμφάνισής τους. 
Αυτά τα σαπούνια περιέχουν γλυκερίνη, ένα πολύ σημαντικό 
στοιχείο. Η γλυκερίνη λαμβάνεται κατά την ίδια διαδικασία 
σαπωνοποίησης των λιπών, αλλά μπορεί επίσης να προστεθεί 
αργότερα. Και είναι ένα συστατικό που έχει όχι μόνο 
λειτουργική σημασία, αλλά διασφαλίζει επίσης την ευχάριστη 
αίσθηση απαλότητας και ενυδάτωσης στο δέρμα μετά την 
χρήση του σαπουνιού. Το σαπούνι που παράγεται από τη 
REFAN προέρχεται από λιπαρά φυτικών λιπών. Ο τύπος για 
την σαπωνοποίηση για αυτό το είδος της γλυκερίνης έχει 
αναπτυχθεί για περισσότερα από 10 χρόνια στην επιχείρηση 
από τους ειδικούς μας. Έχουν κρυσταλλική δομή, η παρασκευή 
των οποίων απαιτεί μια συγκεκριμένη σύνθεση και τεχνολογία. 
Για να αποκτήσει την διαφανή εμφάνιση, η δραστική ουσία στο 
εσωτερικό (σε αυτή την περίπτωση το σαπούνι) περιέχεται σε 
μικρότερες ποσότητες. Τα διαφανή σαπούνια διαθέτουν όλες 
τις προδιαγραφές υγιεινής και ποιοτικών χαρακτηριστικών 
(όπως πλούσιο αφρό, τη μαλακότητα, χαμηλή φθορά, 
κλπ.).Όλα τα REFAN σαπούνια είναι χειροποίητα και πέρα από 
την απλή υγιεινή λειτουργία του σαπουνιού προσδίδουν 
αισθητική και αποτελούν καλλυντικό προϊόν. Στη σύνθεση των 
σαπουνιών μας περιλαμβάνονται άλλες ουσίες και φυσικά 
συστατικά, όπως φυτικά έλαια, εκχυλίσματα, βότανα, 
μπαχαρικά, ξηροί καρποί,τα αιθέρια έλαια.

Εξειδικευμένες σαπούνια

Με την προσθήκη φυσικά συστατικά και αιθέρια έλαια
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