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Sonya™ illuminating gel   
Pre žiarivú pleť

Zloženie: šťava z listov aloe barbadensis (stabilizovaný aloe 
vera gél), voda (Aqua/Eau), Propanediol, Caprylyl Methicone, 
Niacinamide, Cetearyl Olivate, Sodium Acrylates Copolymer, 
Butylene Glycol, Sorbitan Olivate, Lecithin, Isopentyldiol, Trifolium 
Pratense (Clover) Flower Extract, Scutellaria Baicalensis Root 
Extract, Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract, Morus Alba 
Root Extract, Artemisia Caprillaris Flower Extract, Zizyphus Jujuba 
Fruit Extract, 1,2-Hexanediol, Caprylhydroxamic Acid, Caprylyl 
Glycol, Ethylhexylglycerin, Hydrogenated Lecithin, Sodium 
Oleate, Oligopeptide-68, Disodium EDTA, Sorbitan Laurate, 
Hydroxyethylcellulose, Acetyl Dipeptide-1 Cetyl Ester, Dicrateria 
Rotunda Oil, Ruttnera Lamellosa Oil, Sodium Ascorbate, Phytic 
Acid. 

OBSAH
28,3 g 

POUŽITIE
Po vyčistení pleti jemne vmasírujte malé množstvo do pokožky 
celej tváre pre oslnivú žiaru. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov 
používajte spoločne s refreshing gel cleanser, refining gel mask 
a soothing gel moisturizer.
Pre efekt vyváženej textúry pleť ráno dôkladne opláchnite. Pre 
optimálne výsledky používajte minimálne dvakrát až trikrát týždenne. 

UPOZORNENIE
Zabráňte kontaktu s očami. V prípade zasiahnutia očí vypláchnite 
väčším množstvom vody. Pokiaľ podráždenie pretrváva, prestaňte 
s užívaním výrobku a kontaktujte svojho lekára.

– Zjednocuje tón pokožky
– Rozžiari celkový vzhľad pleti
– Redukuje výskyt rozšírených pórov

Vaša osobnosť už nebude to jediné, čo zažiari. Náš nový rozjasňujúci gél 
prirodzene rozjasní aj vašu pokožku. 

Mladá pokožka má prirodzené vyžarovanie, avšak toto svetlo s vekom pomaly 
slabne. Teraz môžete obnoviť prirodzený jas vašej pleti pomocou rozjasňujúceho 
gélu, ku ktorému sme navyše pridali najnovšiu technológiu 
s využitím peptídov, ktoré napomáhajú ľahkému vstrebávaniu. 

Koreň sladkého drievka a jedinečná zmes zelených a hnedých morských rias, ktoré, 
ako je známe, pomáhajú vyvážiť tón pokožky a zmierniť príznaky starnutia, sa spojili 
s lipozómami a výťažkom z kvetov červenej ďateliny, aby navyše pomohli znížiť 
výskyt rozšírených pórov. 

Illuminating gel sa nepodobá ničomu, čo je na trhu. Obsahuje jedinečnú 
kombináciu piatich ázijských rastlín: koreň šišiaka bajkalského (Scutellaria 
baicalensis), koreň sladkého drievka (Glycyrrhiza glabra), koreň moruše bielej 
(Morus alba), kvet paliny (artemisia capillaris) a plody cicimeku ďatlového (Ziziphus 
jujuba). Tieto orientálne rastliny sú známe schopnosťou celkovo vyvážiť a rozžiariť 
tón pleti a zanechať pokožku jemnú, hladkú a žiarivú. 

Vaša pokožka bude jemná a hebká a bude vyžarovať zdravie tak, že vám budú 
všetci závidieť.

Majte pod kontrolou mastnotu pleti a dodávajte vlhkosť tam, kde ju vaša pokožka 
najviac potrebuje, so Sonya™ daily skincare system.

®

Starostlivosť 
o pokožku


