
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.

Προϊόντα

5529

Μεντα

Σαπούνι με δροσιστικό άρωμα μέντας.

Αληθινή δροσιστική και αναζωογονητική απόλαυση στο μπάνιο.

Το σαπούνι περιέχει λάδι μέντας και φύλλα μέντας.

5508

Shea

Σαπούνι με λάδι καριτέ και αλεύρι σπόρων σταφυλιού.

λάδι καριτέ - Το λάδι καριτέ είναι ένα φυσικό ενυδατικό και έχει 
μαλακτική, λίπανδική ιδιότητες και ιδιότητες ρύθμισης 
συνθηκών. Το λάδι αναδομεί την επιδερμίδα και διατηρεί την 
ελαστικότητα του δέρματος. Στο σαπούνι, το λάδι καριτέ 
προσθέτει φινέτσα και άφθονη σαπουνάδα.

αλεύρι από σπόρους σταφυλιού - Οι θεραπευτικές ιδιότητες 
των σταφυλιών και των σπόρων σταφυλιού είναι γνωστές από 
την αρχαιότητα Είναι πλούσια σε πολυφαινόλες - εξαιρετικά 
πολύτιμες και παράγοντες επούλωσης - εξουδετερώνουν τις 
ελεύθερες επιθετικές ρίζες στο σώμα και προστατεύουν το 
δέρμα από τη γήρανση. Τα μικρά σωματίδια από γίγαρτα 
σταφυλιών απολεπίζουν το δέρμα και κάνουν απαλό μασάζ.

 

5502

Τριαντάφυλλο

Σαπούνι με απαλό άρωμα των τριαντάφυλλων και τα πέταλα 
του ροζ χρώματος. Κατάλληλο για καθημερινή χρήση.

5555

Γιαούρτι και Κουφοξυλιά

Σαπούνι με μια σαγηνευτική μυρωδιά των άγριων μούρων. 
Άφθονο και μαλακό αφρώδες υλικό προσφέρουν απαλό 
καθαρισμό για το δέρμα και την ευχαρίστηση σας στο μπάνιο. 
Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος.

5525

θάλασσα

Σαπούνι με ένα δροσιστικό αναπνοής από φύκια θαλάσσης και 
αληθινή. Ένα μικρό κομμάτι της όμορφης θαλάσσιας ζωής. 
Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος.

5539

Βαμβάκι και το λευκό τσάι

Μαλακό, λεπτό άρωμα του λευκού τσαγιού, λευκό νεράιδα, 
άφθονο αφρό χιόνι και μια αίσθηση καθαρότητας και 
svezhest.Palnezhat παπαρούνας επιπλέον φροντίδα του 
δέρματός σας σε ήπια απολέπιση.

5537

Ρόδι και παπάγια

Με τη μυρωδιά του ροδιού και εξωτικά φρούτα. Τροπική 
άρωμα που απελευθερώνεται αργά και δελεαστικά.

5524

Πεπόνι και Βερύκοκο

Το μαγευτικό άρωμα από γλυκά, ώριμα πεπόνια και ζουμερά 
βερίκοκα απελευθερώνεται με αργό ρυθμό κατά τη διάρκεια 
κάθε χρήσης. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος.

 

5522

Γαλα και βρωμη

 Σαπούνι κατάλληλο για όλους, που προσφέρουν ειδική 
περιποίηση στο δέρμα τους κατά το πλύσιμο. Περιέχει γάλα, 
βούτυρο καριτέ, βιταμίνη ε, νιφάδες βρώμης, σπόρους 
παραρούνας – πλούσιο κοκτέϊλ από συστατικά, που 
εξασφαλίζουν απαλή φροντίδα στο δέρμα.  

Shea Butter – φυσικό ενυδατικό επιδερμίδας; Μαλακτικός 
παράγοντας και παράγοντας κλιματισμού. Περιέχει μεγάλη 
ποσότητα λιπαρά οξέα, τοκοφερόλες και φυτοστερόλες που 
διαθέτουν αντιμικροβιακές και ενυδατικές ιδιότητες. 
Μαλακώνουν το δέρμα, ενυδατώνουν και μειώνουν την 
απολέπισή της. Το έλαιο έχει αναπλαστική δράση στην 
επιδερμίδα και διατηρεί την ελαστικότητα του δέρματος. Στο 
σαπούνι το Shea Butter δίνει απαλότητα, λεπτότητα και 
άφθονο αφρό. 
γιαούρτι – φυσικό προϊόν που προέρχεται από την 
επεξεργασία γαλακτικού οξέος που γίνεται στο γάλα; 
χρησιμοποιείται ως ενεργό συστατικό με προστατευτική δράση, 
δράση ανάπλασης και μαλακτική δράση. Μαλακώνει, ηρεμεί 
και καταπραύνει το δέρμα. Το γάλα διατηρεί το δέρμα υγιές και 
γεμάτο ενέργεια.  Βελτιώνει την κατακράτηση υγρασίας στο 
δέρμα, όταν χρησιμοποιείται σε προϊόντα καθαρισμού και δίνει 
κρεμώδες, απαλό και πλούσιο αφρό.
 βιταμίνη  Е – χρησιμοποιείται ως αντιοξειδωτικό και μαλακτικό 
μέσο -νιφάδες βρώμης – έχουν ήπια λειαντική και 
απολεπιστική δράση
σπόρος παπαρούνας – διακοσμητικό συστατικό με ήπια 
απολεπιστική δράση 

 

5547

Passion Fruit

Το σαπούνι έχει το δυνατό, συναρπαστικό άρωμα φρούτων του 
πάθους. Πλούσιο κρεμώδη αφρό για τον απαλό καθαρισμό της 
επιδερμίδας σας.Κατάλληλο για κάθε τύπο δέρματος.

 

5504

Χειροποίητο σαπούνι Η Κοιλάδα 

των Ρόδων-ροζ

Περιποιείται το κουρασμένο δέρμα, είναι πλούσιο σε 
ενυδατικούς παράγοντες και αντιοξειδωτικά. Mε όμορφα γλυκα 
αρωματισμένα τριαντάφυλλα. Προσφέρει καθημερινή 
τροφοδότηση ενέργειας, αναζωογόνηση και φρεσκάδα.

5503

Rose Touch

Περιποιείται το κουρασμένο δέρμα, είναι πλούσιο σε 
ενυδατικούς παράγοντες και αντιοξειδωτικά. Mε όμορφα γλυκα 
αρωματισμένα τριαντάφυλλα. Προσφέρει καθημερινή 
τροφοδότηση ενέργειας, αναζωογόνηση και φρεσκάδα.

5500

Χειροποίητο σαπούνι Η Κοιλάδα 

των Ρόδων

Περιποιείται το κουρασμένο δέρμα, είναι πλούσιο σε 
ενυδατικούς παράγοντες και αντιοξειδωτικά. Mε όμορφα γλυκα 
αρωματισμένα τριαντάφυλλα. Προσφέρει καθημερινή 
τροφοδότηση ενέργειας, αναζωογόνηση και φρεσκάδα.

5548

Wild Cherry

Σαπούνι με μαγευτικό άρωμα ανθών αγριοκέρασου. Μια 
αληθινή πολυτέλεια άφθονου αφρού. Απαλότητα και φροντίδα 
για το δέρμα σας.Κατάλληλο για κάθε τύπο δέρματος.

 

5551

Λιλιουμ και γαρυφαλλο

Σαπούνι με μυστηριώδες άρωμα ανθισμένου λίλιουμ και νότες 
γαρύφαλλου, petigren και ιλάν-ιλάν. Χρησιμοποιήθηκε 
συνδυασμός από αιθέρια έλαια γνωστά για τις θεραπευτικές 
τους ιδιότητες.  

γαρυφαλέλαιο -  με ισχυρή αντιμικροβιακή και τονωτική δράση. 
Έλαιο petigren  -  δρα αντισηπτικά και αποσμητικά, με καλή 
επίδραση στο προβληματικό δέρμα.  
ιλάν-ιλάν – αιθέριο έλαιο αναγνωρισμένο ευρέως ως εξαιρετικά 
ισχυρό αφροδισιακό, που ταυτόχρονα  τονώνει, δροσίζει κι έχει 
αντικαταθλιπτική δράσηетерично 
σπόρος παπαρούνας – η περιεκτικότητα σε σπόρους επιπλέον 
φροντίζει ώστε το δέρμα σας να έχει μια ήπια απολέπιση.  

www.refan.com

http://www.refan.com

