
ReFa FACE-UP CREAM



Рекомендуємо брати масу крему розміром з дві рисинки. 
Рекомендуємо використовувати двічі на день (вранці і ввечері), поєднуючи
з базовими вправами масажера ReFa.

Візьміть невелику
кількість крему в руку. 

Обережно нанесіть крем на
ту ділянку, яку ви хочете

промасажувати.   

Залиште нанесений крем
на хвилину, а потім присту-

пайте до масажу за допомогою
масажера ReFa. 

Для
використання
з масажерами

Для обличчя

ReFa FACE-UP
CREAM



Косметичні інгрідієнти, які відповідають за захисні функції не так швидко прони-
кають вглиб шкіри, відновлюючи пружність та еластичність, зміцнюють зв’язок
між клітинами шкіри.

Сквален, який входить до складу крему, легко проникає в ліпідний шар шкіри,
зберігаючи вологість та зніцнюючи її.

Q. Як часто рекомендується використовувати
цей крем?  
А. Ми рекомендуємо використовувати двічі
на день (вранці і ввечері), але все залежить
від ваших уподобань і особливості шкіри.  

80% пом‘якшуючих  компонентів крему швидко проникають в роговий шар
шкіри: есенція цибулин крокусу (символ молодості), масло макадамії, насіння
жожоба.

Питання та відповіді

Q. Як правильно використовувати крем?
А. Рекомендована маса використання дорівнює
25 мм в діаметрі або 0.8 грам (розміром в дві
рисинки). Одного флакона вистачає
приблизно на місяць-півтора.  

Q. Що варто робити, якщо крем потрапив
в очі?  
А. Негайно промийте очі водою не проти-
раючи. Якщо після цього спостерігається біль,
дискомфорт або дивне відчуття — негайно
зверніться до лікаря.  

Q. Як правильно зберігати крем? 
А. Крем був спеціально розроблений для
зберігання в кімнатних умовах, ми не
рекомендуємо зберігати цей продукт в
холодильнику.

Сквален

Пом’якшуючі
інгредієнти 

Косметичні
інгрідієнти  

Основні компоненти крему для обличчя ReFa FACE-UP CREAM



Продукція ReFa в Україні
Гаряча лінія — 0 800 33 71 75
Веб-сайт — www.refa.com.ua
Графік роботи (пн. — пт.) — з 11:00 до 19:00,
субота — з 12:00 до 18:00, неділя — вихідний день

Розмір: 60 х 65 (мм);  
Вага: 50 (грам);  
Інгредієнти: сквален, аскорбіл пальмітат, ретинол пальміната, кераміди AS, кераміди NP,
октілдоцеділ, міротамнус (Мугothamnus Flabelifolia);  
Виробник: МTG, Японія 
Комплектація: інструкція на японській мові, упаковка, ємність для зберігання крему;

Прочитайте повну
версію історії бренда
ReFa та компанії MTG,
просто відскануйте
QR-код, для цього
потрібно відкрити
камеру і навести на
код, після чого зверху
випливе вікно з
посиланням на
сторінку.

Подивіться всі
відео-інструкції з
використання масажерів
ReFa, потрібно
відсканувати QR-код,
для цього необхідно
відкрити камеру та
навести на код, після
чого зверху випливе
вікно з посиланням
на сторінку. 

Уважно прочитайте інструкцію! 

Протипоказання: алергійні реакції на метали, дуже чутлива шкіра, різні висипання, інфекції, ін’єкції,
філери, запальні та алергійні реакції на шкірі, перший триместр вагітності, під час порушення згортання
крові (гемофілія), під час грудного вигодовування, особам, які зловживають алкоголем, не рекомендується
використовувати масажер ReFa, якщо у вас порушення кісткової тканини, післяопераційні стани, імпланти
або ви знаходитесь на лікуванні, а також, якщо у вас виникають сумніви в безпечності використання
масажера, ми рекомендуємо утриматися від використання. 

Водостійкість: є у всіх масажерів, крім моделей ReFa S CARAT, ReFa I STYLE и ReFa O STYLE, по японському
промисловому стандарту якості JIS IPX7 масажери захищені від зовнішніх втручань, таких як волога і пил,
тому їх можна використовувати в ванні, але не рекомендується залишати в воді більше 30 хвилин.
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