
Σετ αρωμάτων
Ο καθένας στην καθημερινή του ζωή χρησιμοποιεί διάφορα καλλυντικά προϊόντα, αλλά αυτά είναι αρωματισμένα σε διαφορετικές 
κατευθύνσεις μυρωδιάς. Με την επικάλυψή τους στο σώμα, η μυρωδιά του αρώματος που χρησιμοποιούμε έχει τροποποιηθεί και αυτό 
οδηγεί στην μείωση της ευχαρίστησης της χρήσης.

Η νέα γραμμή REFAN GOLD COLLECTION έχει αναπτυχθεί μετά την ανάλυση της συμπεριφοράς των καταναλωτών που δηλώνει ότι οι 
περισσότεροι από αυτούς χρησιμοποιούν διάφορα καλλυντικά και αρωματικά προϊόντα, αλλά προτιμούν να τα έχουν με ένα ενιαίο άρωμα. 
Αυτό επιτρέπει το άρωμα του αγαπημένου σας αρώματος να γίνει πιο πλούσιο, εντατικό και αμετάβλητο.

Όμως για να επιτευχθεί αυτό το αποτέλεσμα, χωρίς να προκαλούνται ανεπιθύμητες αντιδράσεις στο δέρμα, η REFAN επιλέγει για τα 
προϊόντα της, ειδικά αρώματα που είναι πιο ανεκτικά στο δέρμα. Είναι διαφορετικά από αυτά που παραδοσιακά χρησιμοποιούνται στην 
αρωματοποιία.  Είναι σχεδιασμένα για καλλυντική χρήση και επαφή με μια μεγαλύτερη περιοχή του δέρματος. Αυτά τα αρώματα κινούνται 
στη γκάμα των χύμα αρωμάτων αλλά δεν είναι ίδια και δεν πρέπει να συγκρίνονται.

Η REFAN GOLD COLLECTION περιλαμβάνει περιλαμβάνει διάφορες προτάσεις αρωματικού νερού (eau de perfume) και καλλυντικά για 
το σώμα, αλλά με τις ίδιες μυρωδιές: για τις κυρίες αφρόλουτρο, λοσιόν σώματος και αρωματικό νερό και για τους κυρίους σαμπουάν – 
αφρόλουτρο και αρωματικό νερό. Έτσι έχετε την ευκαιρία να πλημμυρίσει το σώμα σας με το αγαπημένο σας άρωμα, να περιποιηθείτε το 
δέρμα σας και ως τελική συγχορδία να προσθέσετε άρωμα για μια ολιστική τελετουργία με την αγαπημένη σας μυρωδιά.

Προϊόντα

07614

σετ REFAN GOLD COLLECTION 

WOMEN 126

1. Άρωμα REFAN GOLD - WOMEN 126
Αφρώδης φρουτώδεις νότες κορυφής - καρπούζι, ακτινίδιο, 
πεπόνι, μια λεπτή πινελιά γιασεμιού, ροζ κυκλάμινο και ζεστό 
άρωμα μόσκου - 100 ml

2. ΛΟΣΙΌΝ ΣΏΜΑΤΟΣ ΜΕ ΆΡΩΜΑ REFAN GOLD  WOMEN 
126

Ενυδατώνει, μαλακώνει το δέρμα σε βάθος και μόνιμα το 
αρωματίζει. Απλώστε στο σώμα σας και κάνετε απαλό μασάζ - 
150 ml
 

3. ΑΡΩΜΑΤΙΚΌ ΑΦΡΌΛΟΥΤΡΟ REFAN GOLD WOMEN 126
Καθαρίζει απαλά την επιδερμίδα, διατηρώντας την φυσική της 
υγρασία και αφήνοντας μια μόνιμη μυρωδιά. Απλώστε σε 
βρεγμένο σώμα και κάντε μασάζ μέχρι που να αποκτήσετε ένα 
πλούσιο και πυκνό αφρό και στη συνέχεια ξεπλύνετε καλά με 
νερό - 150 ml

07628

σετ REFAN GOLD COLLECTION 

MEN 251

1. Άρωμα REFAN GOLD - MEN 251
Ελκυστικό και αρρενωπό άρωμα με υψηλές νότες από 
περγαμόντο και λεμόνι, ακολουθούμενο από αστεροειδή 
γλυκάνισο, καπνό, δέρμα και ξυλώδεις νότες - 100 ml

2. ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΚΑΙ ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ REFAN 
GOLD MEN
Καθαρίζει απαλά την επιδερμίδα, διατηρώντας την φυσική 
υγρασία και αφήνοντας μια μόνιμη μυρωδιά. Απλώστε σε 
βρεγμένο σώμα και κάντε μασάζ μέχρι που να αποκτήσετε ένα 
πλούσιο και πυκνό αφρό και στη συνέχεια ξεπλύνετε καλά με 
νερό - 150 ml

07666

07610

σετ REFAN GOLD COLLECTION 

MEN 211

1. Άρωμα REFAN GOLD - MEN 211
Κομψό άρωμα με συνδυασμό από λεπτά εσπεριδοειδή, ζεστές 
ξυλώδεις και βαλσαμικές νότες, καπνός, μόσκος - 100 ml

2. ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΚΑΙ ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ REFAN 
GOLD MEN 211
Καθαρίζει απαλά την επιδερμίδα, διατηρώντας την φυσική 
υγρασία και αφήνοντας μια μόνιμη μυρωδιά. Απλώστε σε 
βρεγμένο σώμα και κάντε μασάζ μέχρι που να αποκτήσετε ένα 
πλούσιο και πυκνό αφρό και στη συνέχεια ξεπλύνετε καλά με 
νερό -150 ml
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