Sonya™ refining gel mask

Starostlivosť
o pokožku

Vyspite sa do krásy

– Podporuje zdravý tón pokožky
– Prispôsobuje sa výkyvom zmiešanej pleti
– Vyživuje pokožku, keď spíte
Refining gel mask dáva výrazu “vyspať sa do krásy” nový význam.
Táto zjemňujúca gélová maska bola vedeckými metódami vytvorená tak,
aby optimalizovala spôsob, ktorým vaša pokožka funguje počas noci.
Vyvažovaním prirodzených funkcií tela počas spánku pomáha podporovať
rovnováhu pleti, reguluje jej mastnotu a rozžiari jej vzhľad.
Navyše sme tento gél naplnili množstvom rastlín, aby ste počas spánku čo
možno najviac využili ich blahodárny vplyv. Celú noc na vašu pleť budú pôsobiť
semienka mrkvy, olej z bazalky, olej Davana z kvetu rastliny artemisia pallens
a olej zo sójových bôbov.
Chladivý gél tejto masky sa rýchlo vstrebe do pokožky, ktorá maximálne
využíva zvlhčujúce vlastnosti nášho bohatého, stabilizovaného aloe vera gélu
a ďalších hydratujúcich látok, ako napríklad výťažku z jablka, výťažku z kvetu
ďateliny, výťažku z kórejského bambusu (sasa quelpaertensis) a koreňa
sladkého drievka, rastliny, ktorá sa používa viac ako 3000 rokov pre svoje silné
antioxidačné účinky. Táto kvalitná zmes zvlhčuje vašu pleť počas spánku
a nezanecháva na nej pocit mastnoty.
Masku stačí používať dvakrát až trikrát týždenne, aby ste sa prebúdzali
s pokožkou, ktorá je žiarivejšia, mladšia a lepšie vyvážená.
Zloženie: šťava z listov aloe barbadensis (stabilizovaný aloe
vera gél), voda (Aqua/Eau), Glycerin, Dimethicone, Pyrus
Malus (Apple) Fruit Extract, Caprylyl Methicone, Ammonium
Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer, Sorbitan Oleate
Decyglucoside Crosspolymer, Dimethicone Crosspolymer,
Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract, Isopentyldiol, Trifolium
Pratense (Clover) Flower Extract, Ethylhexylglycerin, Hexylene
Glycol, Propanediol, Sasa Quelpaertensis Extract, Polyacrylate
Crosspolymer-6, Disodium EDTA, Glycine Soja (Soybean) Oil,
Daucus Carota Sativa (Carrot) Seed Oil, Ocimum Basilicum (Basil)
Oil, Artemisia Pallens Flower Oil, Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol.

®

OBSAH
59 ml
POUŽITIE
Naneste pred spaním väčšie množstvo prípravku na celú tvár.
Nechajte pôsobiť cez noc. Pre efekt vyváženej textúry pleť
ráno dôkladne opláchnite. Pre optimálne výsledky používajte
minimálne dvakrát až trikrát týždenne.
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