
Antistress
Το άγχος είναι μέρος της ζωής του σύγχρονου ανθρώπου και δύσκολα μπορεί να αποφευχθεί. Στην καθημερινότητά μας, συναντούμε 
διάφορες καταστάσεις, οι οποίες οδηγούν σε ένταση και μπορούν να διαταράξουν την φυσιολογική νοητική και φυσική λειτουργία του 
οργανισμού μας, πράγμα που αναπόφευκτα αντανακλάται και στην κατάσταση του δέρματός μας.

Υπό την επίδραση της ορμόνης του άγχους, αυτό χάνει το δροσερό του χρώμα, αποκτά   κουρασμένη γερασμένη όψη.

Το άγχος δεν μπορεί να αποφευχθεί, μπορούμε όμως να βρούμε τρόπους να μειώσουμε την αρνητική του επίδραση και ευκολότερα να 
παλέψουμε με αυτό. Το  ANTISTRESS είναι η νέα καλλυντική σειρά της  REFAN, που θα σας βοηθήσει να το κάνετε. Η επίδρασή του στο 
άγχος ξεκινά από το ευχάριστο φρουτώδες άρωμα εσπεριδοειδών, που θυμίζει καλοκαίρι και ξεκούραση. Συνδυάζει άρωμα λεμονανθού, 
γλυκού πορτοκαλιού και δροσιά μήλου και δρα ευεργετικά στις αισθήσεις.

Οι ιδιότητες της καλλυντικής σειράς  ANTISTRESS οφείλονται στο εκχύλισμα λουϊζας  που περιέχει και στο   αιθέριο έλαιο πορτοκαλιού.

Η λουϊζα χρησιμοποιείται ευρέως στην κοσμετολογία. Είναι γνωστή από την αρχαιότητα ακόμη ως βότανο, που ενδυναμώνει το νευρικό 
σύστημα και καταπραΰνει την ένταση και το άγχος με το άρωμα λεμονιού, που ξυπνά το πνεύμα και το σώμα.

Το εκχύλισμα από λουϊζα έχει καλό αποτέλεσμα στο δέρμα, κάνοντάς το λείο και απαλύνοντάς το. Το απoοτέλεσμα αυτό ενισχύεται και 
από το αιθέριο έλαιο πορτοκάλι, που χαρίζει στο δέρμα δροσερή όψη και το τονώνει. Το δροσιστικό του άρωμα δρυ θετικά στο νευρικό 
σύστημα, χαλαρώνει το μυαλό μετά το καθημερινό άγχος και ξυπνά τις αισθήσεις.

Η καλλυντική σειρά  ANTISTRESS περιέχει προϊόντα για το σώμα: κρέμες προσώπου, τα χέρια και το σώμα, ζαχαρώδες απολεπιστικό για 
το σώμα, ντους-ζελ, σαπούνι-σφουγγάρι  peeling και χειροποίητο σαπούνι με το κιλό. Η χρήση τους, μπορεί να χαρίσει νότα δροσιάς και 
ευχαρίστηση στην καθημερινότητα και να κρατήσει τα δυσάρεστα σημάδια του άγχους μακριά σας.

Συνιστάται κατά τους θερινούς μήνες να μην χρησιμοποιούνται σε δέρμα που δεν προστατεύεται με αντηλιακό  προϊόν.

 
 

Προϊόντα

06390

Τζελ καθαρισμου προσωπου

Τζελ καθαρισμου προσωπου„antistress“ αφαιρει απαλα τις 
ακαθαρσιες, χωρις να ξηραινει την επιδερμιδα. Το 
πολυγαλακτικο οξυ απολεπιζει και καθαριζει τους πορους σε 
βαθος, απομακρυνοντας το περιττο σμηγμα. Η λεπτη μυρωδια 
των εσπεριδοειδων χαλαρωνει το μυαλο απο το καθημερινο 
αγχος και ξυπνα το πνευμα και το σωμα.

Οδηγιες χρησης: εφαρμοστε στο υγρο δερμα του προσωπου, 
του λαιμου και του ντεκολτε. Καντε μασαζ με απαλες κινησεις, 
στη συνεχεια ξεπλυνετε με νερο.

Αποφυγετε την επαφη με τα ματια!
10 ml

03070

Body spray deodorant

Περιέχει βιταμίνη Ε και γλυκερίνη. Μαλακώνει, έχει αποσμητική 
δράση και αρωματίζει το δέρμα με δροσερό άρωμα 
εσπεριδοειδών. Να φυλάσσεται σε σκοτεινό και δροσερό 
μέρος, μακριά από εστίες φωτιάς
125 ml

06271

Κρεμα σωματοσ

Απαλο θρεπτικο γαλακτωμα, που απαλυνει και μαλακωνει το 
δερμα του σωματοσ. Ο συνδυασμοσ απο εκχυλισμα varbinka 
και βουτυρο καριτε αναζωογονουν το δερμα, ενω το αιθεριο 
ελαιο πορτοκαλιου χαλαρωνει το πνευμα μετα το καθημερινο 
αγχοσ, διεγειρει τισ αισθησεισ με δροσιστικο αρωμα 
εσπεριδοειδων

Χρηση: απλωστε σε καλα καθαρισμενο δερμα και καντε μασαζ 
μεχρι να απορροφηθει πληρωσ

200 ml

05978

ζαχαρωδεσ απολεπιστικο σωματοσ

Απιθανο συνδυασμοσ φυσικων ζαχαροκρυσταλλων και 
φυσικων φυτικων ελαιων  αμυγδαλου, βερυκοκου και 
σταφυλιου. Απομακρυνει τα αχρηστα πλεον κυτταρα και 
ρυθμιζει την αναπνοη του δερματοσ. Ο συνδυασμοσ απο 
εκχυλισμα varbinka και αιθεριου ελαιου απο γλυκο πορτοκαλι 
αναζωογονουν το δερμα, χαλαρωνουν  το πνευμα μετα το 
καθημερινο αγχοσ, διεγειρουν τισ αισθησεισ και δροσιστικο 
αρωμα εσπεριδοειδων.
ΧΡΗΣΗ : Απλώστε σε υγρό δέρμα στο σώμα με κινήσεις μασάζ 
 έως να διαλυθούν οι κρύσταλλοι και στη συνέχεια ξεπλύνετε 
καλά με νερό.
240 g
 

06181

Αφρολουτρο

Χαριζει στο πνευμα και στο σωμα απιθανη αισθηση δροσιασ 
και καθαριοτητασ. Ο συνδυασμοσ απο εκχυλισμα varbinka και 
τα αιθερια ελαια πορτοκαλιου αναζωογονουν το δερμα, 
χαλαρωνουν το πνευμα μετα το καθημερινο αγχοσ, διεγειρουν 
τισ αισθησεισ με δροσιστικο αρωμα εσπεριδοειδων.
Χρηση: απλωστε σε βρεγμενο σωμα κανοντασ απαλο μασαζ, 
στη συνεχεια ξεπλυνετε καλα με νερο.
250 ml

05231

Απολεπιστικο σαπουνι-σφουγγαρι

Χαρίζει στη ψυχή και το σώμα απίθανη αίσθηση φρεσκάδας και 
καθαριότητας. Ο συνδυασμός από λουίζα κι αιθέριο έλαιο 
πορτοκαλιού, χαλαρώνουν την σκέψη μετά το καθημερινό 
στρες και ξυπνούν τις αισθήσεις με δροσιστικό άρωμα 
εσπεριδοειδών
75 g

05519

Χειροποίητο σαπούνι γλυκερίνης

Χαρίζει στη ψυχή και το σώμα απίθανη αίσθηση φρεσκάδας και 
καθαριότητας. Ο συνδυασμός από λουίζα κι αιθέριο έλαιο 
πορτοκαλιού, χαλαρώνουν την σκέψη μετά το καθημερινό 
στρες και ξυπνούν τις αισθήσεις με δροσιστικό άρωμα 
εσπεριδοειδών.
Κάθε μπάρα σαπουνιού κιλού μπορεί να κοπεί με ένα μαχαίρι 
ή με ειδικό κόφτη (γκιλοτίνα) σε ξεχωριστά κομμάτια, στο 
βάρος που επιθυμείτε.
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