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Sonya™ soothing gel moisturizer  
Hydroinfúzny nosič vlhkosti

Zloženie: šťava z listov aloe barbadensis (stabilizovaný aloe vera 
gél), voda (Aqua/Eau), Propanediol, Caprylic/Capric Triglyceride, 
Isoamyl Laurate, Jojoba Esters, Cetearyl Olivate, Sodium Acrylates 
Copolymer, Sorbitan Olivate, Glycerin, Pyrus Malus (Apple) Fruit 
Extract, Lauroyl Lysine, Punica Granatum Fruit Extract, Ficus 
Carica (Fig) Fruit Extract, Morus Alba Fruit Extract, Ginkgo Biloba 
Nut Extract, Lecithin, Caprylhydroxamic Acid, Caprylyl Glycol, 
Ethylhexylglycerin, 1,2-Hexanediol, Ethyl Canolate, Hydrolyzed 
Jojoba Esters, Sodium Hyaluronate, Arginine, Beta-Glucan, Linoleic 
Acid, Linolenic Acid, Phytic Acid, Hydrolyzed Collagen, Citrus 
Aurantium Dulcis (Orange) Peel Oil, Citrus Nobilis (Mandarin Orange) 
Peel Oil, Anthemis Nobilis Flower Oil, Pelargonium Graveolens 
Flower Oil, Citrus Aurantium Bergamia (Bergamot) Fruit Oil. 

OBSAH
59 ml

POUŽITIE
Pre upokojenie a skvalitnenie pleti jemne vmasírujte primerané 
množstvo do pokožky.

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

– Kolagén pre vylepšenie vzhľadu pokožky 
– Viac ako 10 prírodných a bylinných extraktov a olejov
– Hydrainfúzny nosič vlhkosti

Takéto pleťové mlieko ste ešte nezažili. Soothing gel moisturizer na 
prvý pohľad možno vyzerá ako krém, ale v skutočnosti ide o gélový 
prípravok, ktorý sa bezprostredne po nanesení vstrebe priamo do vašej 
pokožky. Je plný rastlín a sviežich aktívnych zložiek a keď sa úplne 
vsiakne zanechá pleť zvlhčenú a sviežu. Jedná sa o hydrainfúzny nosič, 
ktorý nezanecháva na pleti žiadne stopy a vďaka veľkému množstvo 
prírodných prísad jej napomáha k dosiahnutiu krásneho a sviežeho 
vzhľadu. 

Výťažky z jablka, granátového jablka, fíg, moruše a ginkgo biloby, 
jojobový estery a olivový olej zvyšujú pocit hydratovanej a pružnej pleti. 
Pridali sme aj betaglukán získaný z húb, ktorý pleť vyhladzuje
a zjednocuje tón pokožky.

Nezabudli sme ani na zložky bojujúce proti starnutiu, ako kyselinu 
linolovú a hydrolyzovaný kolagén, ktoré boli vedecky vylepšené tak, 
aby sa dostali do pokožky presne tam, kde sú najviac potrebné. 
Na záver sme náš prípravok obohatili olejom z pomarančových
a mandarinkových šupiek, olejom z harmančeka pravého a muškátu 
a bergamotovou silicou pre pocit dlhotrvajúcej sviežosti. 
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Starostlivosť 
o pokožku


