Osobní péče

Sonya® Hydrate Shampoo
Uhaste žízeň vašich vlasů hydratačním šamponem Sonya ® Hydrate Shampoo, který je vynikajícím startem pro běžnou péči o vaše vlasy.
Tento šampon obohacený o speciální složky má
jedinečné ultrahydratační složení, díky kterému
budou vaše vlasy odolnější, pevnější, a získají
větší objem a lesk.
Aloe vera a mateří kašička pomáhají regulovat
přirozenou rovnováhu vlhkosti suchých vlasů,
přičemž vlasy po nich zůstanou viditelně čistší, lesklejší, zdravější a snáze se budou upravovat. Zamilujete se do jeho příjemné vůně a vaše
vlasy do této hydratace. Šampon je vhodný i pro
barvené vlasy.
Aloe vera pomáhá zvlhčovat a regulovat pH
pokožky. Mateří kašička dodává vlhkost, vyživuje pokožku hlavy a zamezuje jejímu vysušování, což může způsobovat vznik lupů. Mateří
kašička také obsahuje antioxidanty a neutralizuje volné radikály ve vlasech a pomáhá regenerovat poškozené vlasy.
Sonya ® Hydrate Shampoo dále obsahuje tyto
výživné složky:
• Panthenol - tento derivát vitamínu B5 zvlhčuje pokožku hlavy, redukuje štěpení konečků a
dodává vlasům lesk
• Glyceridy slunečnice PEG-10 - tento derivát
slunečnicového oleje zanechává vlasy lesklé a
vytváří bohatou pěnu na jejich důkladné umytí.

Důležité je nejen to, co tato receptura obsahuje, ale i to, co neobsahuje. Hydratační šampon
Sonya neobsahuje parabeny, propylen glykol,
SLS ani SLES.

OBSAH:

355 ml

SLOŽENÍ:

Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized* Aloe
Vera Gel/gel d’aloès officinal stabilisé*), Water
(Aqua), Sodium C14-16 Olefin Sulfonate,
Lauramidopropyl Betaine, Propanediol,
Dimethicone, Coco-Glucoside, Glyceryl
Oleate, Polyquaternium-74, Laureth-7, PEG80 Sorbitan Laurate, Sodium Trideceth Sulfate,
Cocamidopropyl Hydroxysultaine, Royal
Jelly Powder, PEG-150 Distearate, Sodium
Lauroamphoacetate, Sodium Laureth-13
Carboxylate, Simmondsia Chinensis (Jojoba)
Seed Oil, Hydrolyzed Wheat Protein, Guar
Hydroxypropyltrimonium Chloride, PEG10 Sunflower Glycerides, Panthenol, Glycol
Stearate, Sodium Chloride, Phenoxyethanol,
Methylisothiazolinone, Citric Acid, Fragrance
(Parfum).
NÁVOD:

Šampon vmasírujte do mokrých vlasů, napěňte
a poté důkladně opláchněte. V případě potřeby
postup zopakujte a nakonec naneste hydratační kondicioner Sonya ® Hydrate Conditioner.
Chcete-li dosáhnout co nejlepšího výsledku,
střídejte ho se šamponem pro objem vlasů
Sonya ® Volume Shampoo a kondicionérem
Sonya ® Volume Conditioner. Zabraňte kontaktu s očima. Pokud se šampon dostane do očí,
pořádně si je vypláchněte vodou.
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• vhodný i pro barvené vlasy
• reguluje přirozenou rovnováhu vlhkosti vlasů
• vyrovnává pH pokožky hlavy
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