Σειρά ελιά
Ρυθμισμένα από το εσωτερικό τους ρολόϊ, τα κύτταρα του δέρματός μας γίνονται θυσία του αναπόφευκτου φαινομένου - της γήρανσης Ο
μεταβολισμός των κυττάρων και η επικοινωνία γίνονται αργά, οι ιστοί σκληραίνουν, το δέρμα αφυδατώνεται και χάνει την ελαστικότητά του
και όλα αυτά οδηγούν στο σχηματισμό ρυτίδων.
Βασισμένη στην επιστημονική πείρα της κοσμετολογίας, η Refan δημιούργησε την καλλυντική σειρά ΄΄Ελιά’’ κατά της γήρανσης, ειδικά
σχεδιασμένη έτσι, που να είναι κατάλληλη για κάθε τύπο δέρματος.

Προϊόντα

6436

Κρέμα ημέρας Ελιάς
Η κρέμα ημέρας κατά της γήρανσης „Ελιά&quot; αγκαλιάζει το
πρόσωπο με ένα ελαφρό πέπλο Ελαιόλαδου, πλούσιο σε
αντιοξειδωτικά, που διατηρούν τα κύτταρα γερά, και το γονίδιο
της μακροζωίας, παραγόμενο από τα φύλλα της Μεσογειακής
μυρτιάς ή μυρσίνη που παρατείνουν την ζωή των κυττάρων και
τους δίνει την φρεσκάδα και την νεαρότητα του δέρματος.

6437

Κρέμα Νύχτας Eλιάς
Η ανανεωμένη κρέμα νύχτας „Ελιά” είναι βασισμένη στη μαγική
φροντίδα του Ελαιόλαδου. Πλούσιο σε αντιοξειδωτικά,
απαραίτητα να διατηρήσουν τα κύτταρα γερά, και το γονίδιο
της μακροζωίας, παραγόμενο από τα φύλλα της Μεσογειακής
μυρσίνης που παρατείνουν την ζωή των κυττάρων και τους
αποδίδει νέα φρεσκάδα και νεαρότητα του κυτταρικού
επιπέδου. Το δυνατό αποτέλεσμα της κρέμας

6438

Κρέμα Ματιών Ελιά
Εκχύλισμα ελιάς, πλούσιο σε αντιοξειδωτικά, προστατεύει τα
κύτταρα από τη γήρανση και λειαίνει το περίγραμμα γύρο από
τα μάτια. Το εκχύλισμα Ιπποκαστανιάς που διεγείρει τη
μικροκυκλοφορία και το φυσικό bisabolol, που είναι ενεργό
συστατικό του χαμομηλιού γνωστό με την καταπραϋντική του
δράση στο δέρμα
30 ml

06292

ΚΡΕΜΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΙΑΣ
Εκχύλισμα φύλλων ελιάς, κολλαγόνο, βιταμίνη Ε
Αιθέρια φροντίδα αντι-γήρανσης του δέρματος. Το εκχύλισμα
φύλλων ελιάς είναι πλούσιο σε αντιοξειδωτικά, παρέχει
προστασία κατά της γήρανσης του δέρματος και διατηρεί τη
ζωτικότητα των κυττάρων του δέρματος. Το θαλάσσιο
κολλαγόνο και η βιταμίνη Ε αναγεννούν , λειαίνουν την
επιδερμίδα και καθυστερούν την χαλάρωση της .
200 ml

6228

Αφρόλουτρο ελιά
Κάνει πλούσιο αφρό με αισθησιακό άρωμα, λιώνει πάνω στο
δέρμα και διεγείρει τισ αισθήσεις με την επίδραση του νερού.
Περιέχει ελαιόλαδο και αιθέριο έλαιο ελιάς με αντιοξειδωτική
δράση ενάντια στις ελεύθερες ρίζες και για τη ρύθμιση των
ζωτικών λειτουργιών . Συσφίγγει και λειαίνει την επιδερμίδα,
δίνοντας της μεταξένια απαλότητα.
250 ml

6129

Σαμπουάν Ελιάς
Με προστασία UV για βαμμένα μαλλιά – με ελαιόλαδο και
εκχύλισμα ελιάς, που αποκαθιστούν την γερή μορφή, την
σύνθεση και την ζωτικότητα της τρίχας την δυναμώνουν και την
θρέφουν. Διεγείρει την κυκλοφορία του αίματος στις ρίζες της
τρίχας.

6180

Μαλακτικό σπρεϊ μαλλιών ελιά
χωρίς ξέβγαλμα
Λειαίνει την τρίχα κατά μήκος, κάνει πιο εύκολο το χτένισμα και
χαρίζει λάμψη και απαλότητα όταν χρησιμοποιείται τακτικά. Το
εκχύλισμα από τα φύλλα του ελαιόδεντρου, η προβιταμίνη B5
και το κολλαγόνο, βελτιώνουν την δομή της τρίχας,
αποκαθιστούν την ζωτικότητα των μαλλιών και τους
προσδίδουν όγκο.
100 ml

05018

Bar soap olive
Enriched with pure olive oil and extract from the resin of indian
tree boswellia serata.
The soap cleans and softens the skin. For all types of skin,
especially sensitive and easily irritable.
100 g

05276

Σαπουνι σπογγοσ ελιασ
Ο συνδυασμός σφουγγάρι και σαπούνι σε ένα, παρέχουν
απαλό μασάζ στο δέρματος και την άνεση σας στο μπάνιο.
Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος.
75 g
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