REFAN MURSKA SOBOTA IN PTUJ
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REFAN IZDELKI
PARFUMSKE VODE REFAN
VELIKA IZBIRA KVALITETNIH PARFUMOV IN KOZMETIKE V VEČ KOT 400
PRODAJALNAH V 23 DRŽAVAH

ZARADI IZJEMNE RAZNOLIKOSTI DIŠAV, STEKLENIČK RAZLIČNIH BARV IN VELIKE
IZBIRE PARFUMOV SE BOSTE POČUTILE POSEBNE IN ENKRATNE.

NARAVNA KOZMETIKA REFAN

KOLEKCIJA "OLIVE"
NEŽNA SKRB ZA VAŠE TELO, OBRAZ IN LASE!

Ta revolucionarna kolekcija je pravi upravljalec notranje ure! Celice naše kože postanejo
žrtve neizogibnega pojava staranja, celični metabolizem se upočasni, koža dehidrira in
izgubi elastičnost, vse to pa vodi do nastanka gub. V laboratorijih REFAN so na osnovi
dolgoletnega strokovnega znanja in izkušenj v kozmetiki ustvarili kozmetično linijo "Olive"
anti-aging, produkti pa so izdelani tako, da so primerni za vsak tip kože.

IZDELKI KOLEKCIJE
DNEVNA KREMA ZA OBRAZ OLIVE
Celodnevna skrb za zaščito kože obraza in vratu. Izvleček oljčnih listov in olivno olje,
bogata z antioksidanti, ščitita kožne celice pred prostimi radikali in ohranjata njihovo
vitalnost. Morski kolagen obnavlja elastičnost kože in gladi obrazne poteze. UV-A in UV-B
filtri ščitijo kožo pred škodljivimi učinki sonca in preprečujejo prezgodnje staranje. BREZ
PARABENOV. 30 ml, 14.50 €
NOČNA KREMA ZA OBRAZ OLIVE
Nočna nega obraza in vratu z izvlečkom oljčnih listov, olivnega olja in kolagena. Te tri
sestavine so še kako pomembne za popolno nego obraza in vratu ponoči. Izvleček iz listov
oljke in olivnega olja je bogat z antioksidanti, ki zaščitijo celice pred prezgodnjim staranjem

in ohranjajo njihovo vitalnost. Morski kolagen, vitamini A, E in provitamin B5 regenerirajo
kožo, obnovijo elastičnost in zgladijo obrazne linije. BREZ PARABENOV. 30 ml, 14.50€

ANTI-AGING KREMA ZA PREDEL OKROG OČI OLIVE
Izvleček oljčnih listov bogat z antioksidanti zaščiti celice pred prezgodnjim staranjem, gladi
konturo okrog oči, vlaži kožo in ji vrača elastičnost. Izvleček divjega kostanja in naravni
bisabolol izboljšata prekrvavitev in zmanjšata temne kolobarje okrog oči. BREZ
PARABENOV. 30 ml, 4.90€
VLAŽILNI SPREJ ZA LASE OLIVE
Gladi dolžino las, pomaga pri razčesavanju ter vrne lasem sijaj in svilnato mehkobo.
Izvleček iz listov oljke, provitamin B5 in kolagen izboljšajo celotno strukturo las, povrnejo
vitalnost in poskrbijo za neverjeten volumen! BREZ PARABENOV. 4.50€
AGE_DEFYING ŠAMPON ZA LASE OLIVE
Šampon za tanke in občutljive lase z UV zaščito, ki obvaruje lase pred neposrednimi
poškodbami, ki jih povzročajo sončni žarki. Izvleček olivnega olja in listov oljke bo
poskrbel, da se ponovno vzpostavil zdrava struktura, vitalnost in videz las. UV filter ščiti
lase pred sončnimi žarki ter nudi zaščito med mehanskim in kemičnim obdelovanjem las.
Redna uporaba blagodejno vpliva na ohranjanje zdravih korenin ter poskrbi za voljne in
sijoče lase.
Uporaba: nanesite na mokre lase in kožo s pomočjo nežnih masažnih gibov in nato sperite
z vodo. BREZ PARABENOV. 250 ml, 6.70€
ČISTILNO MLEKO OLIVE
Izjemno tolerantna in nežna formula za suho in tudi najbolj občutljivo kožo. Nežno odstrani
obrazna in očesna ličila ter ostale nečistoče. Olivno olje in izvleček oljčnih listov vsebujejo
velik delež antioksidantov in vitamina E, ki globinsko vlažijo in preprečujejo izsuševanje
kože, ter ščitijo kožne celice pred staranjem in ohranjajo njihovo vitalnost in prožnost.
Uporaba: z blazinico vate nežno očistite obraz in konture okrog oči. BREZ PARABENOV .
200 ml, 5.90€
ČISTILNA MICERALNA RAZTOPINA OLIVE
Izjemno tolerantna in nežna formula za suho in tudi najbolj občutljivo kožo. Nežno odstrani
obrazna in očesna ličila ter ostale nečistoče. Olivno olje in izvleček pralnega oreščka
vsebujejo velik delež antioksidantov in vitamina E, ki globinsko vlažijo in preprečujejo
izsuševanje kože, ter ščitijo kožne celice pred staranjem in ohranjajo njihovo vitalnost in
prožnost.
Uporaba: micelarna voda se lahko uporablja kot tonik, mleko za odstranjevanje ličil ali
tekočina za osvežitev kože, saj kot tonik odlično očisti ostanke nečistoče, z aktivnimi
učinkovinami pa poskrbi za vlažnost in mehkobo kože. BREZ PARABENOV.
200 ml, 5.90€

AGE- DEFYING GEL ZA PRHANJE IN KOPEL OLIVE
Izdelek z bogato peno in prefinjenim vonjem vsebuje olivno olje in izvleček oljke, bogat je z
antioksidanti, ki ščitijo pred prostimi radikali. Rezultat je povrnjena vitalnost, svilnata
mehkoba in čvrst videz kože.
Uporaba: nanesite na vlažno kožo, nežno masirajte in sperite.
BREZ PARABENOV. 250 ml, 6.40€

KREMA ZA TELO OLIVE
Anti-age krema za telo za obnavljanje in glajenje kože z izvlečkom oljčnega lista,
morskega kolagena in vitamina E. Izvleček oljčnih listov je bogat z antioksidanti, ki
zagotavljajo zaščito pred staranjem kože in ohranjajo vitalnost celic. Vitamin E in morski
kolagen, ki ob stiku z vlago poveča svoj volumen, preprečuje ohlapnost kože in poveča
njeno elastičnost.
Uporaba: po kopeli ali prhanju nanesite kremo po celem telesu s krožnimi gibi.
BREZ PARABENOV.
200 ml, 11,20€
MILO Z GOBICO ZA PILING OLIVE
Milo obogateno z olivnim oljem. Primerno za vse tipe kože. BREZ PARABENOV.
75 g, 3.80€

MILO OLIVE
Milo s čistim olivnim oljem in izvlečkom iz smole indijskega drevesa Boswellia Serata . Milo
očisti in zmehča kožo. Za vse tipe kože, še posebej za občutljivo in razdraženo kožo.
BREZ PARABENOV. 100 g, 3.10€

JOGURT IN PASIJONKA

IZVLEČEK PASIJONKE, KI JE BOGAT Z ALKALOIDI, POLISAHARIDI, SADNIMI
KISLINAMI IN FLAVONOIDI, OBNAVLJA ZAŠČITNO FUNKCIJO KOŽE.
Ima vlažilne in protivnetne lastnosti. Koža je na otip mehka, voljna in gladka. Jogurtov
koncentrat je izdelan s pomočjo tradicionalne jogurtove bakterije Lactobacillus bulgaricus.
Jogurt kot živilo je že dolgo poznano zaradi svojih pozitivnih učinkov na zdravje ljudi, pred
kratkim pa so dokazali tudi njegov izjemen užitek na kožo.

KREMNO MASLO ZA TELO in PILING ZA TELO11
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HIMALAJSKE GOJI JAGODE

Goji jagode, imenovane tudi Lycium barbarum ali wolfberries, ki so doma v himalajski regiji
Tibeta in Nepala, na severu in jugu Kitajske, so v zadnjih letih tudi na zahodu deležne prav
posebne pozornosti. Plod zelišč himalajskih goji jagod se v tradicionalni kitajski medicini
uporablja že več kot 2000 let, kot najmočnejše naravno sredstvo proti staranju kože. Goji
jagode vsebujejo vse esencialne aminokisline, ki jih telo potrebuje in imajo višjo
koncentracijo beljakovin od kateregakoli drugega sadja. Polne so vitamina C in vsebujejo
več karotenoidov kot druga hrana ter kar 21 mineralov in veliko vlaknin. V goji jagodah
najdemo kar 15- krat več železa kot v špinači, posebno veliko pa imajo tudi kalcija, cinka in
selena. Goji jagode imajo antivirusno, antibakterijsko in protivnetno delovanje. Močni
antioksidanti in polisaharidi v njih prispevajo k trdnemu imunskemu sistemu, povečevanju
moči in vitalnosti. Vsakodnevna uporaba REFANOVIH kozmetičnih izdelkov kolekcije
HIMALAYAN GOJI BERRY bo poskrbela za dobro celično presnovo kože in pospešila rast
novih celic, ki bodo vaši koži povrnile mehkobo in elastičnost.

IZDELKI KOLEKCIJE
ZAŠČITNA DNEVNA KREMA ZA OBRAZ HIMALAYAN GOJI BERRY
Zaščitna dnevna krema za obraz je primerna za vsakodnevno uporabo. Izvleček
himalajskih goji jagod kožo obnavlja, spodbuja celični metabolizem in pospešuje rast novih
celic. Karitejevo maslo, ki je bogato z vitamini А, Е in maščobnimi kislinami, hrani in vlaži
kožo. Rezultat: koža je ponovno gladka in elastična.

Način uporabe: nanesite na čisto in suho kožo obraza. BREZ PARABENOV.
30 ml, 12.90€
OBNOVITVENA NOČNA KREMA ZA OBRAZ HIMALAYAN GOJI BERRY
Obnovitvena nočna krema za obraz je primerna za vsakodnevno nočno nego kože.
Izvleček himalajskih goji jagod kožo obnavlja, spodbuja celični metabolizem in pospešuje
rast novih celic. Karitejevo maslo, ki je bogato z vitamini А, Е in maščobnimi kislinami,
hrani in vlaži kožo. Rezultat: koža je ponovno gladka in elastična.
Način uporabe: nanesite na čisto in suho kožo obraza.
BREZ PARABENOV. 30 ml, 12.90€
BLAŽILNI LOSJON ZA ROKE HIMALAYAN GOJI BERRY
Blažilni losjon za roke je primeren za vsakodnevno uporabo. Njegova lahka tekstura se
hitro vpije in ne pušča mastnih sledi. Izvleček himalajskih goji jagod kožo obnavlja,
spodbuja celični metabolizem in pospešuje rast novih celic. Rezultat: koža je ponovno
gladka in elastična
Uporaba: nanesite na čisto kožo z nežnimi masažnimi gibi, dokler se popolnoma ne vpije.
BREZ PARABENOV. 75 ml, 5.00€
BLAŽILNI LOSJON ZA TELO HIMALAYAN GOJI BERRY
Blažilni losjon za telo je primeren za vsakodnevno uporabo. Njegova lahka tekstura se
hitro vpije in ne pušča mastnih sledi. Izvleček himalajskih goji jagod kožo obnavlja,
spodbuja celični metabolizem in pospešuje rast novih celic. Rezultat: koža je ponovno
gladka in elastična.
Uporaba: nanesite z nežnimi masažnimi gibi, dokler se popolnoma ne vpije.
BREZ PARABENOV. 250 ml, 6.70€
SLADKORNI PILING ZA TELO HIMALAYAN GOJI BERRY
Nenadomestljiva kombinacija naravnih kristalov sladkorja namočenih v naravna rastlinska
olja: mandljevo, marelično in olje grozdnih pešk. Odstranjuje odmrle celice in spodbuja
mikrocirkulacijo kože. Izvleček himalajskih goji jagod kožo obnavlja, spodbuja celični
metabolizem in pospešuje rast novih celic. Rezultat: koža je ponovno gladka in elastična.
Uporaba: nanesite na mokro kožo z masažnimi gibi do dokončnega raztapljanja kristalov
sladkorja in sperite z obilo vode.
BREZ PARABENOV. 240 g, 10.10€
ZAŠČITNI ŠAMPON IN GEL ZA PRHANJE HIMALAYAN GOJI BERRY
Zaščitni šampon in gel za prhanje s puhasto in kremasto peno je primeren za
vsakodnevno uporabo. Izvleček himalajskih goji jagod obnavlja in ščiti kožo in lase,
spodbuja celični metabolizem in pospešuje rast novih celic. Rezultat: koža in lasje so
ponovno gladki in elastični.
Uporaba: nanesite na mokre lase in kožo s pomočjo nežnih masažnih gibov in nato sperite

z vodo.
BREZ PARABENOV. 250 ml, 6.40€
BLAŽILNA KREMA ZA TELO HIMALAYAN GOJI BERRY
Blažilna krema za telo je primerna za intenzivno nego suhe kože. Izvleček himalajskih goji
jagod kožo obnavlja, spodbuja celični metabolizem in pospešuje rast novih celic.
Karitejevo maslo, ki je bogato z vitamini A, E in maščobnimi kislinami, kožo hrani in vlaži.
Rezultat: koža je ponovno gladka in elastična.
Uporaba: po kopeli ali prhanju nanesite kremo po celem telesu s krožnimi gibi.
BREZ PARABENOV. 200 ml, 11.20€
MILO Z GOBICO ZA PILING HIMALAYAN GOJI BERRY
Milo z gobico za piling vsebuje izvleček himalajskih goji jagod - rastlina, ki je znana po
svojem močnem antioksidativnem delovanju. Razvajajte vašo kožo z osvežilnim sadnim
vonjem in puhasto peno. BREZ PARABENOV.
75 g 3.80€

MEN PERFECTION

VRHUNSKA AKTIVNA SESTAVINA – LANACITYN TM PF
Urbano okolje postaja vse bolj onesnaženo, kar povzroča znatno škodo naši koži z vidnimi

posledicami. Zaradi tega je potrebno bolje poskrbeti za zaščito naše kože. Rešitev za to
ima tudi nova moška kozmetična linija Men Perfection. Njena vrhunska aktivna sestavina –
LanacitynTM PF - nudi ustrezno zaščito pred onesnaženim okoljem z zajemanjem prašnih
delcev in vzdrževanjem naravnih detoksikacijskih sistemov na koži. Izvedene raziskave so
pokazale, da LanacitynTMPF uspešno zagotavlja zaščito tudi pred cigaretnim dimom.
Izboljša briljantnost in tonus kože in zmanjša transepidermalno izgubo vode skozi kožo.
Lanacityn ™PF je kombinacija morskih ekopolizaharidov z afriškim rastlinskim izvlečkom,
bogatim s flavonoidi. Skupaj z rožno vodo v kozmetični liniji Men Perfection oblikuje
zaščitni sistem, ki zagotavlja popolno zaščito kože pred vplivi onesnaženega okolja.
Nova moška kozmetična serija Men Perfection vključuje: dnevno tekočino za obraz, nočno
tekočino za obraz, balzam po britju, kremo za okoli oči, čistilni gel za obraz, šampon-gel za
prhanje. Izdelki za obraz so pakirani v inovativne brezalkoholne viale, ki omogočajo
enostavno odmerjanje in uporabo. Te viale ne dopuščajo kontaminacije vsebine in zaščitijo
sestavine pred stikom z zrakom in svetlobo, s čimer se ohranja trajnost in lastnosti vsebine
daljše časovno obdobje. Zahvaljujoč posebni črpalki se celotna vsebina viale porablja brez
kakršnih koli ostankov.

SHEA/KARITÉ - KARITEJEVO MASLO

Karitejevo maslo je eden največjih čudežev črne celine. Pridobiva se iz oreščkov drevesa
Mangifolia (Butyrospermum parkii), ki raste v zahodnoafriških savanah. Njegovo ime pomeni
"življenje" in se šteje za sveto. Drevo se ne obdeluje in raste v divjini. Karite drevo zraste v
višino od 10 do 15 m in lahko doseže starost celo do impresivnih 300 let. Cveteti začne okoli
starosti 50 let. Karite drevo začne roditi sad po približno 15. letih, vendar pa lahko traja tudi
do 30 let, da donosi kakovosten pridelek oreščkov z visoko vsebnostjo vitaminov in
maščobnih kislin. Plodovi so majhne, ovalne oblike, temno zelene barve, kot mandljeva
jedra, in zorijo od julija do septembra. Obiranje in predelavo karite oreščkov izvajajo samo

odrasle ženske. Samo one imajo pravico, da zdrobijo matice in pripravijo karitejevo maslo;
orehe posušijo in zmeljejo v pasto. Ta pasta se gnete neprekinjeno, dokler ne postane maslo
- univerzalen izdelek za nego kože, ki ga imenujemo tudi "zlato žensk".

Ženske iz Burkine Faso karitejevo maslo tradicionalno uporabljajo za masažo novorojencev.
Menijo, da egiptovska kraljica Nefertiti dolguje svojo veličastno lepoto vsakodnevni uporabi
karitejevega

masla.

Karitejevo maslo je izredno dragoceno zaradi svojih sestavin in njegove koristi za kožo.
Velika količina vitamina E zagotavlja zaščito pred škodljivimi UV žarki in prostimi radikali. To
pomaga preprečevati nastanek gub, gladi drobne obrazne linije in preprečuje prezgodnje
staranje kože. Vitamin F ščiti kožo. Ima močan mehčalni učinek in s tem vpliva na grobo,
suho in luskasto kožo. Karitejevo maslo vsebuje tudi veliko količino cimetove kisline, ki
deluje

kot

naravni

zaščitni

faktor

SPF

4.

"Žensko zlato" je bogato z maščobnimi kislinami - z enakimi deleži nasičenih in večkrat
nenasičenih maščobnih kislin. Vsebuje velike količine oleinske kisline (40-50%), stearinske
kisline (40-50%), palmitinske kisline (do 10%) in linolne kisline (do 2%). Te kisline so
potrebne za ohranjanje vlage in elastičnosti kože ter za ureditev sinteze lipidov v globini
kože. Sestavine karitejevega masla so koristne za obnovo celic, obnovo poroženele plasti
in vlaženje kože. Menijo, da je to maslo najboljše za nego kože v zimskem času in tudi po
izpostavljenosti soncu, saj zagotavlja potrebno vlago in hranilne snovi tako v hladnem kot
suhem, vročem vremenu. Karitejevo maslo se uporablja vedno, kadar koža potrebuje
hidratacijo.

PILING MILNA GOBICA ZA PRHANJE

MILO S PILING GOBICO

Zagotavlja vam udobje in užitek v kopalnici. Primerno je za vse tipe kože.
BREZ PARABENOV. 75 g, 3.80€

NARAVNA GLICERINSKA MILA
RAZVAJAJTE SE Z NARAVNIMI GLICERINSKIMI MILI REFAN,
ki so pravo razkošje za telo. Naravna glicerinska mila REFAN imajo bogato zgodovino in
so narejena po starih, tradicionalnih milarskih recepturah, z naravnimi zeliščnimi in sadnimi
sestavinami ter eteričnimi olji. Visoka vsebnost glicerina v kolekciji naravnih milih REFAN,

bo vašo kožo prijetno odišavila, navlažila ter jo obvarovala pred izsušitvijo. Naj vaša koža
zasije v polnem sijaju!
BREZ PARABENOV.
1g mila je 0.05€

MILA 1 KG REZANA

Meta

Lavanda in Ylang-Ylang

Lavanda in vrtnica

Antistres

Vrtnica

Yogurt and Elderberry

Jabolko in meta

Pamuk in beli čaj

Šipek in papaja

Melona in marelica

Pasijonka

Wild cherry

Olive in jogurt

Nageljnove žbice

TEE TREE / ČAJEVEC

KOLEKCIJA ZA NEGO PROBLEMATIČNE IN MASTNE KOŽE.
Zdravilne lastnosti čajevca
Čajevec je grmičasto drevo, ki raste na področju Avstralije in doseže velikost cca. 20 m v
višino, listi so podobni cipresinim. Že stari domorodci Avstralije so poznali izjemne učinke
tega neprecenljivega olja čajevca. Prvotno so rane in boleča mesta zavijali z listi čajevca in
ugotovili, da se rana hitreje zaceli in bolečine popustijo. Eterično olje čajevca je poznano
kot naraven antibiotik, antiseptik, ima močen antivirusni in antibakterijski učinek.
Učinkovitost zdravljenja z eteričnim oljem čajevca je primerljiva z nekaterimi
konvencionalnimi zdravljenji. Prisotnost čajevca v kozmetičnih preparatih pripomore k
hitrejšemu celjenju ran ter odrgnin; pri pikih žuželk, pri aknah, pri negi ustne votline v obliki
ustnih vod s čajevcem. V kremah se pogosto uporablja kot pomoč pri glivičnih obolenjih,
priporoča se pri negovanju žuljev ter negi in tretiranju herpesnih obolenj. Če ga vdihujemo,
pomaga zdraviti vneto grlo, kašelj ter vnete sinuse. Čajevec je eno od najbolj učinkovitih
naravnih zdravil proti aknam in mozoljem. Z uporabo čajevca boste preprečili vnetje kože
okoli mozolja in pospešili celjenje. Raziskave so pokazale, da je 5-odstotno olje čajevca
proti aknam prav tako učinkovito kot 5-odstotna raztopina benzoil peroksida, ki se običajno
uporablja v boju z aknami.
IZDELKI KOLEKCIJE

BLAŽILNI IN ČISTILNI ROLL-ON ZA PROBLEMATIČNO IN NEČISTO KOŽO ČAJEVEC
Vsebuje eterično olje čajevca in ekstrakt vrtnice. Učinkovito blaži in pomirja akne,
občutljivo, pordelo ali celo vneto kožo. Koža bo po uporabi pomirjena in sčasoma tudi bolj
čista.
Uporaba: zjutraj in zvečer ciljno nanesite na obolela mesta, na očiščeno kožo.
BREZ PARABENOV.10 ml, 4.90€

ŠAMPON PROTI PRHLJAJU ČAJEVEC
Z eteričnim oljem čajevca in rožmarina. Za vse tipe las.
BREZ PARABENOV. 250 ml, 6.70€

WILD CHERRY / DIVJA ČEŠNJA

Preženite sivino današnjega dne in se odenite v prečudovit vonj zapeljivih in opojnih
cvetov divje češnje.
Aktivne sestavine v izdelkih: kakavovo maslo, koncentrat jogurta, olivno olje.
Kakavovo maslo mehča, vlaži in hrani vašo kožo. Izdelkom daje žametno teksturo. Olivno
olje je močen antioksidant, ki veže proste radikale. Koncentrat jogurta vsebuje visok delež
lipidov, proteinov, mineralov in vitaminov. Odlično vlaži, mehča in gladi vsako kožo, še
posebno pa suho in problematično. Provitamin B5 vlaži in ščiti vašo kožo pred vnetji.

IZDELKI KOLEKCIJE
MILO Z GOBICO ZA PILING DIVJA ČEŠNJA
Milo z gobico za piling in očarljivim vonjem divjih češnjevih cvetov, ki zagotavlja udobje in
užitek v kopalnici. Primerno je za vse tipe kože. Milo razvije bogato kremasto peno, ki na
koži pušča vonj svežega pomladnega cvetja.
BREZ PARABENOV. 75 g, 3.80€

MEGLICA ZA TELO DIVJA ČEŠNJA
Lahka, osvežilna meglica, ki prijetno odišavi kožo. Hraniti ločeno od virov ognja, v temnih
in hladnih prostorih.
BREZ PARABENOV.125 ml, 5.50€
DEO ROLL-ON DIVJA ČEŠNJA
Zanesljiva in celodnevna zaščita pred neprijetnim vonjem z alantoinom, ki učinkovito vlaži
in zmanjšuje draženje kože. Očarljiv vonj divje češnje zagotavlja občutek svežine in nege,
ki traja ves dan.
Uporaba: nanesemo na čisto in suho kožo. BREZ PARABENOV. 50 ml, 4.90€
VLAŽILNI GEL ZA PRHANJE DIVJA ČEŠNJA
Vlažilni gel za prhanje z olivnim oljem in provitaminom B5 za neverjeten občutek svežine,
ki napolni kopalnico z očarljivim vonjem cvetov divje češnje. Olivno olje in provitamin B5
regenerirata in vlažita kožo .
Uporaba: nanesite na mokro kožo s pomočjo nežnih masažnih gibov in nato sperite z
vodo.
BREZ PARABENOV. 250 ml, 6.40€
VLAŽILNI LOSJON ZA TELO DIVJA ČEŠNJA
Vlažilni losjon s karitejevim maslom, jogurtom in provitaminom B5, ki se hitro vpije in ne
pušča mastnih sledi. Vlažilne sestavine v losjonu poskrbijo za obnavljanje kože, da je le-ta
ponovno mehka in gladka. Koncentrat jogurta obnovi ravnotežje vode in soli na koži.
Provitamin B5 in karitejevo maslo aktivno in dolgoročno pripomoreta k hidraciji kože in
zdravljenju suhih predelov kože.
Uporaba: nanesite na čisto kožo z nežnimi masažnimi gibi, dokler se popolnoma ne vpije.
BREZ PARABENOV. 200 ml, 6.70€
VLAŽILNA KREMA ZA ROKE DIVJA ČEŠNJA
Vlažilna, nemastna in negovalna krema za roke z očarljivim vonjem po cvetovih divjih
češenj. Karitejevo maslo, sojino olje in jogurt kožo navlažijo in regenerirajo.
Uporaba: nanesite na čisto kožo z nežnimi masažnimi gibi, dokler se popolnoma ne vpije.
BREZ PARABENOV. 75 ml, 5.00€
VLAŽILNI ŠAMPON DIVJA ČEŠNJA
Vlažilni šampon z olivnim oljem in morskim kolagenom za suhe in poškodovane lase.
Morski kolagen in olivno olje lase negujeta, globinsko hidrirata, krepita in povrneta lasem
volumen ter sijaj.
Uporaba: nanesite šampon na mokre lase in nežno masirajte in izperite z obilo vode.
BREZ PARABENOV. 250 ml, 6.70€

KREMNO MASLO DIVJA ČEŠNJA
Kremno maslo za vsakodnevno in globinsko nego kože z nežnim vonjem divje češnje je
bogato z naravnimi rastlinskimi olji in jogurtom, ki obnovi ravnotežje vode in soli na koži ter
poskrbi za trajno navlaženost. Izjemno lahka in svilnata tekstura kremnega masla se hitro
vpije v kožo in ne pušča mastnih sledi.
Uporaba: nanesite na čisto kožo z nežnimi masažnimi gibi, dokler se popolnoma ne vpije.
BREZ PARABENOV. 200 ml, 11.20€
SLADKORNI PILIG ZA TELO DIVJA ČEŠNJA
Čudovita kombinacija naravnih kristalov sladkorja in naravnih rastlinskih olj z očarljivo
aromo divje češnje. Sladkorni piling odstranjuje odmrle celice in spodbuja mikrocirkulacijo
kože ter pomaga telesu, da se znebi škodljivih toksinov. Rezultat: koža je ponovno gladka
in elastična.
Uporaba: nanesite na mokro kožo z masažnimi gibi do dokončnega raztapljanja kristalov
sladkorja in sperite z obilo vode.
BREZ PARABENOV. 240 g, 10.10€
VLAŽILNO TEKOČE MILO DIVJA ČEŠNJA
Učinkovito očisti kožo rok in jo prijetno odišavi z nežnim vonjem divjih češenj.
BREZ PARABENOV. 4.50€

ANTISTRESS

STRES JE PRI SODOBNEM ČLOVEKU DEL VSAKDANA TER SE MU JE TEŽKO
IZOGNITI.
V našem vsakdanjiku se soočamo z različnimi situacijami, ki vodijo do napetosti ter
lahko ovirajo normalno možgansko in fizično funkcioniranje našega organizma, kar
se neizogibno odraža na stanju kože.
Pod vplivom hormona stresa koža izgubi svojo svežo barvo ter pridobi utrujen in postaran
videz. Stresu se ne moremo izogniti, vendar lahko najdemo načine, da zmanjšamo
njegove negativne učinke ter da se proti njemu lažje borimo. ANTISTRESS je nova
kozmetična serija znamke REFAN, ki vam bo pomagala v borbi proti stresu. Njen učinek
na stres se prične že s prijetnim vonjem citrusov, ki spominja na poletje in relaksacijo. V
kozmetiko so vpletene arome limoninih cvetov, sladke pomaranče in jabolčne svežine, ki
delujejo blagodejno na čutila. Lastnosti kozmetične serije ANTISTRESS izhajajo iz
sestavin izvlečka sporiša in eteričnega olja pomaranče, ki jih vsebujejo. Sporiš je široko
uporabljan v kozmetiki. Poznan je še iz davnih časov kot zelišče, ki s svojo limonino aromo
prebuja duha in telo, ojača živčevje ter pomirja napetost in stres. Ekstrakt sporiša ima
dober učinek na kožo, katero gladi in mehča. Ta učinek se dopolnjuje z eteričnim oljem iz
pomaranče, kar koži daje svež videz in jo tonizira. Njegov osvežujoč vonj učinkuje
pozitivno na živčevje, po vsakodnevnem stresu sprosti možgane in zbudi čutila.
Kozmetična serija ANTISTRESS vsebuje izdelke za telo, kot so: krema za obraz, roke in
telo, sladkorni piling za telo, gel za prhanje, milo s piling gobico ter ročno izdelano milo na
kilogram. Njihova uporaba bo prinesla odtenek svežine in zadovoljstva v vaš vsakdan ter

pustila neugodne posledice stresa daleč za vami. Priporočamo, da kozmetiko v poletnih
mesecih uporabljate le na koži, ki je zaščitena s sončno kremo.

Izdelki iz linije Himalajske goji jagode

Izdelki iz linije Papaja in granatno jabolko

Izdelki iz linije jogurt in bezgove jagode

Parfumi ženski

Parfumi moški

Murska Sobota – TC MAXIMUS Ulica Štefana Kovača 43, Ptuj – Qlandia – Ormoška 15, Celje, Maribor, Ljubljana, Trbovlje, Brežice, Krško,

www. trstenjak. si, Trstenjak. d.o.o., Gibina 49, 9246 Razkrižje
Obiščite nas na:

www.facebook.com/refan.slovenija,

refanmsptuj

Telefon: 00386 41 443 134

parfumerija.refan@gmail.com

CENE:
PARFUMSKA VODA 1 ml = 0,26 €

www.refan.com
www.trstenjak.si
www.refan.si

Steklenička 30 ml s parfumom

= 8,50 €

Steklenička 55 ml s parfumom = 15,00 €
Steklenička 110 ml s parfumom = 28,60 €

www.mane.com
Spletna trgovina: www.blush.si

Murska Sobota, TC Maximus, Ulica Štefana Kovača 43
PON – PET: 10.00 – 19.00h
SOBOTA: 9.00 – 20.00h
Refan Qulandia Ptuj, Ormoška 15
PON – SOB: 10.00 – 19.00h

KAJ JE ZNAMKA REFAN IN OD KOD IZVIRA?
Refan je blagovna znamka, ustanovljena v Bolgariji. Pod blagovno znamko Refan se prodajajo parfumi izdelani v
prestižni hiši Mane (Francija). Podjetje Mane Fills je z 21 proizvodnimi obrati in 27 centri za raziskave in razvoj 6.
najbolj ugledna družba za arome in dišave na svetu in proizvaja parfume tudi za druge znane blagovne znamke (Armani,
Hugo Boss…). Znamka REFAN je prepoznavna predvsem po parfumih in kozmetiki visoke kvalitete ter po tem, da je
ena izmed zelo redkih, če ne edina, ki ima proizvodnjo točenih parfumov v sami Evropi. Stefan Popov je s svojo strastjo
do lepote, s svojim izjemnim čutom za fine dišave, z uporabo bolgarske tradicije izdelovanja parfumov ter s pomočjo
znanja in dolgoletnih izkušenj ene najbolj priznanih družb za arome in dišave, Mane Fills iz Francije, ustanovil leta
1991 družinsko podjetje in ga poimenoval Refan (ime je sestavil iz imena svoje žene Reni in svojega imena Stefan).
Danes je Refan vodilna znamka v svetovnem merilu, je simbol visoke kakovosti in ugleda. Podjetje je uspešno prevzel
sin g. Stefana Popova – Angel Popov, ki je podjetje moderniziral in mednarodno uveljavil. Izdelava Refanovih izdelkov
je zmes velike strasti do znamke, vrhunskih inovacij, pridobljenega dolgoletnega strokovnega znanja in izkušenj,
opazovanja trendov in tržnega povpraševanja ter iskanja najboljših rešitev za potrebe potrošnikov.

Parfumi: USTVARJENI PO ORIGINALNI RECEPTURI ZNANIH BLAGOVNIH ZNAMK!

REFAN že četrt stoletja proizvaja visokokakovostne nepakirane parfume. Parfumi REFAN združujejo sodobno
tehnologijo in vrhunske sestavine. Z garancijo kvalitete (ISO 9001) temeljijo na naravnih substancah pretežno
rastlinskega porekla. Parfumi so testirani in redko izzovejo alergijske reakcije na koži. Refanovi parfumi so izrecno
parfumske vode in vsebujejo 20% čistega parfuma, kar je zelo veliko in redko katere parfumske vode - točene ali
drugih zvenečih imen - dosegajo tako visoko vrednost čistega parfuma. Refan omogoča gospodarsko učinkovit in
okolju prijazen način prodaje: kupite lahko parfume za različne priložnosti, v poljubnih količinah v stekleničkah za
ponovno polnjenje. Pri tem pa prejmete najvišjo kakovost po konkurenčnih cenah.

V 'Refanovih' prodajalnah na Ptuju, v Mariboru, Celju, Ljubljani in Murski Soboti se boste lahko navduševali nad pestrim
izborom parfumov v rifuzi za ženske in moške po konkurenčnih cenah. S takšno ponudbo zadovoljujemo okuse vseh profilov
kupcev, častilcev klasike, ki znajo ceniti kvaliteto naših proizvodov po najugodnejših cenah.

KOZMETIKA
Refan se tudi na področju kozmetike ponaša z ogromno pridobljenimi certifikati, nagradami in priznanji (Forbes mednarodni prestiž, Ecoboost ™ - z zavezanostjo k varstvu okolja, European Award for Quality 2016 - evropska
nagrada za kvaliteto 2016,... in še mnogo več). Bistvo je ohraniti idealno razmerje med kvaliteto in ceno, predvsem pa
zdravju primerne produkte - velika večina naših izdelkov je namreč brez parabenov in sles. Na voljo so različne
kolekcije, ki jih izberete glede na tip vaše kože, znotraj katerih imate nato na razpolago različne produkte, ki jih želite.
Med kozmetiko pa spadajo tudi pri nas najbolj priljubljena naravna rezana glicerinska mila, različnih vonjav in okusov,
ki vas bodo z naravnimi sestavinami in revitalizirajočim učinkom na kožo vrnila nazaj k naravi. Mila iz te kolekcije so
narejena po starodavnem receptu in so bogata s pravimi sadnimi in zeliščnimi delci in eteričnimi olji.

Vse blagovne znamke so last posameznih parfumskih hiš. Z njimi nismo povezani in ne zastopamo nobene izmed njih. Imena blagovnih znamk uporabljamo samo in
izključno kot referenco .*N*- nežen, *S* - sladki, *M* - močan, *O* - orientalski, *C* - cvetlični, *SV* - sveži, *SA* - sadni, *L* - lesni

