
Hydratační kondicioner Sonya ® zvlhčuje, 
usnadňuje rozčesávání a zjemňuje suché a láma-
vé vlasy, zlepšuje jejich úpravu a vlasy jsou po 
něm hebké a lesklé. Je výborným doplňkem 
k hydratačnímu šamponu Sonya ® Hydrate 
Shampoo.

Sonya ® Hydrate Conditioner obsahuje aloe 
vera a mateří kašičku, které pomáhají suchým a 
lámavým vlasům, aby si udržely vlhkost, kterou 
tak velmi potřebují. Pomáhá vyživovat pokož-
ku hlavy, zabraňuje třepení vlasů, přičemž je 
zanechává jemné, lesklé a budou se mimořádně 
snadno upravovat. Kromě toho se zamilujete do 
jeho příjemné vůně.

Sonya ® Hydrate Conditioner dále obsahuje tyto 
výživné složky:

• Hydrolyzovaný pšeničný protein - udržuje vlh-
kost, stará se o hustotu vlasů, zjednodušuje 
jejich úpravu, zjemňuje vlasy oslabené chemic-
kými ošetřeními

• Olej z makadamových ořechů - dodává lesk

• Jojobový olej - pomáhá zvýšit odolnost vlasů 
proti zauzlení, vysušování a rozštěpeným koneč-
kům.

S L O Ž E N Í : 
Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized* 
Aloe Vera Gel/gel d’aloès officinal sta-
bilisé*), Water (Aqua), Cetyl Alcohol, 
Dimethicone, Macadamia Integrifolia 
Seed Oil, Helianthus Annuus (Sunflower) 
Seed Oil, Propanediol, Behentrimonium 
Chloride, Behentrimonium Methosulfate, 
Bis-Hydroxy/Methoxy Amodimethicone, 
Royal Jelly Powder, Simmondsia Chinensis 
(Jojoba) Seed Oil, Hydrolyzed Wheat Protein, 
Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, 
Panthenol, Butylene Glycol, Glyceryl Stearate, 
Phenoxyethanol, Methylisothiazolinone, 
Fragrance (Parfum).

O B S A H :
355 ml

N Á V O D :
Po umytí vlasů hydratačním šamponem Sonya® 
Hydrate Shampoo si jemně vmasírujte do vlasů 
tento kondicioner a nechte ho působit 2 až 
3 minuty. Vlasy si pak důkladně opláchně-
te. Chcete-li dosáhnout co nejlepšího výsled-
ku, střídejte ho se šamponem pro objem vlasů 
Sonya ® Volume Shampoo a kondicionérem 
Sonya ® Volume Conditioner. Zabraňte kon-
taktu s očima. Pokud se kondicioner dostane do 
očí, pořádně si je vypláchněte vodou.

Sonya® Hydrate Conditioner

PRODUKT #350

• vhodný i pro barvené vlasy

• zvyšuje vlhkost a lesk

• usnadňuje rozčesávání vlasů a zjedno-
dušuje jejich úpravu

• vyrovnává pH pokožky hlavy
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