
SNAIL AND ROSE PERFECTION
Η καλλυντική σειρά  „SNAIL AND ROSE PERFECTION” αποτελεί συνέχεια μιάς από των πιο δημοφιλών και επιτυχημένων καλλυντικών 
σειρών της е  REFAN -  SNAIL PERFECTION. Τα προϊόντα σε αυτή, είναι εμπλουτισμένα με απόσταγμα σαλιγκαριού και οργανικού 
ροδόνερου  - ROSA DAMASCENA. Ο συνδυασμός από τα δύο ενεργά συστατικά αποκαθιστά το δέρμα, ενυδατώνοντάς το σε βάθος και 
επαναφέροντας την ελαστικότητά της. Το εκχύλισμα σαλιγκαριών είναι ένα από τα πιο αποτελεσματικά μέσα αναζωογόνησης της 
επιδερμίδας, ενώ χάριν στα πολύτιμα συστατικά του, ενισχύεται η σύνθεση των πρωτεϊνών, ενυδατώνει και επιβραδύνει τη γήρανση. Η 
βασική του ιδιότητα είναι να ενεργοποιεί το δέρμα, διεγείροντας τις κυτταρικές λειτουργίες του και μ αυτό τον τρόπο να το αποκαθιστά και 
ενισχύει.

Το οργανικό ροδόνερο δρα καταπραϋντικά κι έχει αντιφλεγμονώδη δράση. Τονώνει και δροσίζει την επιδερμίδα του προσώπου, βελτιώνει 
την κυκλοφορία του αίματος και διατηρεί την ισορροπία του νερού στο μεταβολισμό, ενώ με αυτό τον τρόπο ενυδατώνει και απαλύνει το 
δέρμα.

Η καλλυντική σειρά  „SNAIL AND ROSE PERFECTION” περιλαμβάνει προϊόντα, κατάλληλα για κάθε τύπο δέρματος, που εξασφαλίζουν 
πλήρη φροντίδα για το δέρμα: κρέμα ημέρας, κρέμα νύχτας, σέρουμ και ζελ καθαρισμού.

Προϊόντα

06377

ΚΡΕΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΗΜΕΡΑΣ

Αναζωογονεί το δέρμα και το προστατεύει από τις βλαβερές 
επιδράσεις των ακτινών UV-A και UV-B.

Ο συνδυασμός οργανικού νερού τριαντάφυλλων - Rosa 
damascena και εκχυλίσματος σαλιγκαριών αποκαθιστά το 
δέρμα ενυδατώνοντας το βαθιά και αποκαθιστώντας την 
ελαστικότητά του.
ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ: Απλώνεται στο πρόσωπο το πρωϊ, σε 
καθαρό και στεγνό δέρμα με απαλά ελαφρά χτυπηματάκια.
50 ml

06378

ΚΡΕΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΝΥΧΤΑΣ

Αναζωογονεί το δέρμα και το ενεργοποιεί τη νύχτα.
Ο συνδυασμός οργανικού νερού τριαντάφυλλων - Rosa 
damascena και εκχυλίσματος σαλιγκαριών αποκαθιστά το 
δέρμα ενυδατώνοντας το βαθιά και αποκαθιστώντας την 
ελαστικότητά του. Περιέχει bisabolol, που έχει αντιφλεγμονώδη 
και καταπραϋντική δράση.
ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ: Απλώνεται στο πρόσωπο το βράδυ, σε 
καθαρό και στεγνό δέρμα με απαλά ελαφρά χτυπηματάκια.
50 ml

06399

Ορός Προσώπου “SNAIL AND 

ROSE PERFECTION”

Ένα ελαφρύ τζελ, κατάλληλο για ενεργή  θεραπεία της 
γήρανσης του αφυδατωμένου  δέρματος. Εκχύλισμα 
σαλιγκαριού που διεγείρει τις λειτουργίες των κυττάρων, 
ενεργοποιεί την αναγέννηση του δέρματος και επιβραδύνει τις 
διαδικασίες της γήρανσης του δέρματος.ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ 
ΧΡΗΣΗ ΓΥΡΩ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ.

Χρήση: Για να επιτύχουμε καλύτερα αποτελέσματα, εφαρμόστε 
πάντα ορό σε καθαρό φρέσκο πρόσωπο πριν από την κρέμα 
ημέρας ή  νύχτας προσώπου. Μπορούν  επίσης να 
χρησιμοποιούνται χωριστά.
50 ml

06398

ΤΖΕΛ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Τζελ καθαρισμού προσώπου “Snail & Rose Perfection” αφαιρεί 
απαλά τις ακαθαρσίες, χωρίς να ξηραίνει την επιδερμίδα. Το 
πολυγαλακτικό οξύ απολεπίζει και καθαρίζει τους πόρους σε 
βάθος, απομακρύνοντας το περιττό σμήγμα. το εκχύλισμα 
σαλιγκαριού διεγείρει τις κυτταρικές λειτουργίες και 
αναζωογονεί το δέρμα, ενώ το οργανικό νερό τριαντάφυλλων - 
Rosa damascena ενυδατώνει και καταπραΰνει την επιδερμίδα.
ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ: Εφαρμοστέ στο υγρό δέρμα του 
προσώπου, του λαιμού και του ντεκολτέ. Κάντε μασάζ με 
απαλές κινήσεις, στη συνέχεια ξεπλύνετε με νερό
100 ml
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