
Vitamin C
H βιταμίνη C εδώ και πολύ καιρό έλκει την προσοχή των κοσμετολόγων, ενώ οι ανακαλύψεις τα τελευταία χρόνια επιβεβαιώνουν, πως 
αυτή παίζει βασικό ρόλο στη διατήρηση της οορφιάς της επιδερμίδας. Συμμετέχει σε όλες τις διαδικασίες που συντελούνται στο δέρμα – 
ανάπτυξη, αποκατάσταση του συνδετικού ιστού, προστασία απο τις βλαβερές επιδράσεις του περιβάλλοντος, επούλωση των πληγών, 
σύνθεση κολλαγόνου, απομακρύνει την πρόωρη γήρανση της επιδερμίδας. Ενεργά καταστέλλει τον σχηματισμό μελανίνης, μειώνοντας 
έτσι το σχηματισμό κηλίδων και πανάδων. Εξαιρετική λευκαντική δράση.

H βιταμίνη C είναι δυνατό αντιοξειδωτικό, που δεσμεύει τις ελεύθερες ρίζες, οι οποίες σχηματίζονται υπο την επίδραση του περιβάλλοντος 
και ως αποτέλεσμα των φυσιολογικών λειτουργιών στον οργανισμό. Έχει μοναδικές προστατευτικές ιδιότητες. Στην επιδερμίδα που έχει 
υποστεί τις βλαβερές συνέπειες του ήλιου, η περιεκτικότητα σε βιταμίνη C είναι σημαντικά μικρότερη απ ότι σε φυσιολογική, αφού αυτή 
ξοδεύεται για την πρόληψη και την εξουδετέρωση των αρνητικών επιδράσεων απο την ηλιακή ακτινοβολία.

Χάνοντας την βιταμίνη C, η επιδερμίδα χάνει την λεία της υφή, την ελαστικότητα και την νεανικότητά της.
Σε καθαρή μορφή όμως, η βιταμίνη C είναι ιδιαίτερα ασταθής. Δεν αντέχει στο φώς της ημέρας,  τον αέρα και τις υψηλές θερμοκρασίες. 
Διαλύεται εύκολα στο νερό, όμως γρήγορα οξειδώνεται σε υδατικό διάλυμα υπο την επίδραση του αέρα και του φωτός. Γι αυτό, το να 
συμπεριληφθεί στα μέσα φροντίδας του δέρματος, για πολύ καιρό ήταν πρόβλημα. Οι μορφές, στις οποίες ενσωματωνόταν, ήταν ή 
ασταθείς ή λίγο αποτελεσματικές. Σήμερα, ως αποτέλεσμα των επιστημονικών ερευνών και των νέων τεχνολογιών, υπάρχει πια μια νέα 
μορφή ασκορβικού οξέος που διαλύεται σε λίπος. Η ανακάλυψη αυτή, κατέστησε δυνατό, το να συμπεριληφθεί επιτυχώς η βιταμίνη C στη 
σύγχρονη κοσμετολογία, διατηρώντας την ενεργή του δράση καθ όλη τη διάρκεια ζωής των καλλυντικών προϊόντων.

Η σειρά προϊόντων προσώπου με βιταμίνη C με την εμπορική επωνυμία REFAN περιέχουν σταθερή,  λιποδιαλυτή φόρμουλα βιταμίνης C, 
η οποία:
Απορροφάται πολύ καλά απο την επιδερμίδα

Αναστέλλει τη δράση της ενδοκυτταρικής  τυροσινάσης και μελανογένεσης (λεύκανση)
Μειώνει UV προκαλούμενη βλάβη του DNA του κυττάρου (προστασία UV / αντι-στρες)
Προλαμβάνιε την  υπεροξείδωση των λιπιδίων και τη γήρανση του δέρματος (αντιοξειδωτικό)
Αυξάνει την σύνθεση του κολλαγόνου και την προστατεύει το κολλαγόνο (αντιγηραντικό)

Η κρέμα ημέρας προστατεύει την επιδερμίδα απο τις ακτίνες UV και προστατεύοντάς την απο τον σχηματισμό ελεύθερων ριζών, 
καταπολεμά την πρόωρη γήρανση.

Η κρέμα νύκτας αναζωογονεί το δέρμα κατα τη διάρκεια της νύκτας και καταπολεμά τον σχηματισμό ρυτίδων.

Το σέρουμ προσώπου έχει αποδεδειγμένη λευκαντική δράση. Απλώνεται κάτω απο την κρέμα ημέρας και νύκτας, αλλά και μόνο του, 
μειώνει την χρώση του δέρματος. Βασισμένο μόνο σε φυσικά συστατικά, ενεργεί όχι μόνο λευκαντικά αλλά αναζωογονεί και το δέρμα.

Προϊόντα

06456

ΒΙΤΑΜΙΝΗ С - ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΤΙΚΗ – 

ΚΡΕΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΗΜΕΡΑΣ

Αντιοξειδωτική Κρέμα Προσώπου Ημέρας, η οποία παλεύει τη 
γήρανση του δέρματος και του δίνει μια φωτεινή και λαμπερή 
εμφάνιση. Εμπλουτισμένη με τη Βιταμίνη C, η οποία διεγείρει 
τη σύνθεση του κολλαγόνου, ενισχύει τους ιστούς και μειώνει 
το οξειδωτικό στρες στο δέρμα, που προκαλείται από τους 
περιβαλλοντικούς παράγοντες.
Tροπος χρησης: στρωστε στο καθαρο και ξηρο δερμα του 
προσωπου το πρωι για προστασια καθολη τη διαρκεια της  
ημερας.

50 ml
 

06457

ΒΙΤΑΜΙΝΗ С - ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΤΙΚΗ – 

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΚΡΕΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Αντιοξειδωτική Κρέμα Προσώπου ΝΥΧΤΑΣ, η οποία παλεύει τη 
γήρανση του δέρματος και του δίνει μια φωτεινή και λαμπερή 
εμφάνιση. Εμπλουτισμένη με τη Βιταμίνη C, η οποία διεγείρει 
τη σύνθεση του κολλαγόνου, ενισχύει τους ιστούς και μειώνει 
το οξειδωτικό στρες στο δέρμα, που προκαλείται από τους 
περιβαλλοντικούς παράγοντες. Το Σκουαλένιο ελιάς το βράδυ 
θρέφει το δέρμα και βελτιώνει την ελαστικότητά του.
ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ: ΣΤΡΩΣΤΕ ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΚΑΙ ΞΗΡΟ 
ΔΕΡΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣΝΥΧΤΑΣ.

50 ml

06349

ΒΙΤΑΜΙΝΗ C ΟΡΟΣ ΛΕΥΚΑΝΣΗΣ 

ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Συμπυκνωμενη βιταμινη c, ευκολη για απορροφηση απο το 
δερμα, που φωτιζει ορατα την επιδερμιδα, στον αριθμο αυτο 
και οι χρωστικεσ κηλιδεσ που εμφανιστηκαν. Διεγειρει τη 
συνθεση του κολλαγονου, ενισχυει τουσ ιστουσ και μειωνει το 
οξειδωτικο στρεσ στο δερμα, που προκαλειται απο τουσ 
περιβαλλοντικουσ παραγοντεσ. Το σκουαλενιο ελιασ 
μαλακωνει το δερμα και βελτιωνει την ελαστικοτητα του. 
Τροποσ χρησεωσ: χρησιμοποιειται αυτοτελωσ αφου 
εφαρμοζεται 1-2 φορεσ την ημερα πανω στισ χρωστικεσ 
κηλιδεσ η στο ολοκληρο προσωπο. Μπορειτε να 
συμπληρωσετε το αποτελεσμα των αγαπημενων καλλυντικων 
σασ, εαν το εφαρμοσετε πριν απο τη κρεμα προσωπου. Στουσ 
καλοκαιρινουσ μηνεσ να μη χρησιμοποιειται πανω στο δερμα 
μη προστατευμενο απο τον ηλιο.
Ανευ συντηρητικων
30 ml
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