
Soft Rose
Επίδραση των ενεργών συστατικών των καλλυντικών σειρών:

Το νερό από τα άνθη του Τριαντάφυλλο Alba έχει καταπραϋντική και αντιφλεγμονώδη δράση ενάντια στα εξανθήματα και τους 
δερματικούς ερεθισμούς. Καθαρίζει, μαλακώνει, ενυδατώνει και αρωματίζει το δέρμα.

προβιταμίνη Β5, συμπληρώνει την πλούσια υφή, υποβοηθώντας την ενυδάτωση της επιδερμίδας και δυναμώνωντας την ελαστικότητά της.

βούτυρο κακάο – έχει μαλακτική, ενυδατική και θρεπτική δράση.

Προϊόντα

6002

Υπερ- ενυδατικό λάδι σώματος και 

μασάζ

Το αγγαλιάζει το σώμα με ένα αόρατο φιλμ, που το 
προστατεύει από την ξηρότητα. Το αμυγδαλέλαιο και η 
βιταμίνη Ε απομακρύνει τις ξηρες ζωνες και βοηθά την 
μακροπρόθεσμη ενυδάτωση τους. Το δέρμα γίνεται ξανά 
απαλό, μεταξένιο στο άγγιγμα, με σαγηνευτκό άρωμα 
τριαντάφυλλου.

250 ml

6278

Βελούδινη κρέμα σώματος

Εμπλουτισμένη φόρμουλα, που αγγαλιάζει το σώμα με ένα 
βελούδινο πέπλο βούτυρο κακάο και γεμμίζει το χώρο με 
ονειρικό άρωμα που μαγνητίζει. Το οργανικό ροδόνερο από 
Rosa Alba ενυδατώνει την επιδερμίδα και την προφυλάσει από 
ερεθισμούς.

200 ml

6250

Γαλάκτωμα σώματος

Απαλή φόρμουλα, που καλύπτει το σώμα με μια μεταξένια 
αίσθηση και γεμίζει το χώρο με μυστηριώδες άρωμα 
τριαντάφυλλου που μαγνητίζει. Οργανικό ροδόνερο από Rosa 
Alba και προβιταμίνη B5 ενυδατώνουν την επιδερμίδα και την 
προστατεύουν από φλεγμονές.

200 ml

6161

Αφρόλουτρο

Απίθανη αίσθηση κρεμώδους αφρού με άρωμα τριαντάφυλλου 
που μαγνητίζει. Οργανικό ροδόνερο από Roza Alba 
ενυδατώνει το δέρμα και το προστατεύει από φλεγμονές.

200 ml

6401

Κρέμα χεριών και νυχιών

Μαλακώνει την επιδερμίδα των χεριών και την προστατεύει 
από μολύνσεις. Το βούτυρο κακάο και το οργανικό ροδόνερο 
από Rosa Alba αναζωογονούν την επιδερμίδα και την 
ενυδατώνουν.

75 g

5227

Peeling σαπούνι-σφουγγάρι

Σαγηνευτικό σαπούνι, με μυστηριώδες άρωμα τριαντάφυλλου 
που μαγνητίζει.

75 g

3983

Αποσμητικό roll-on

Προστατεύει από τη δυσάρεστη μυρωδιά όλη τη διάρκεια της 
μερας. Το οργανικό ροδόνερο από άνθη Rosa Alba και 
αλλαντοϊνη μειώνουν τους ερεθιμσούς και ανανεώνουν το 
δέρμα. Το λεπτό άρωμα τριαντάφυλλου γεμίζει τη μέρα με 
δροσιά και καθαριότητα.

 

3913

parfum roll-on χωρίς οινόπνευμα

Soft Rose parfum roll-on χωρίς οινόπνευμα

3936

Άρωμα σπιτιού με ράβδους ρατάν

Άρωμα σπιτιού Soft Rose με ράβδους ρατάν

Ευχάριστη παρουσία αρώματος για διάθεση και ευχαρίστηση. 
Τρόπος χρήσης

www.refan.com

http://www.refan.com

