












Mineral Makeup 
6g | GR: 29,55€ | CYP: 28,60€

Οι τέσσερις αποχρώσεις makeup σε σκόνη είναι 
διαθέσιμες σε μια πρωτοποριακή, πλούσια, βελούδινη 
σύνθεση εμπλουτισμένη με Αλόη. Μοναδική 3 σε 1 
σύνθεση σε απαλή σκόνη που συνδυάζει πούδρα,  
makeup και κάλυψη concealer σε ένα βαζάκι.
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Για τέλεια κάλυψη 
εφαρμόστε το 

Mineral Makeup 
πάνω από το 

Cream to Powder 
Foundation

αλόη, η έμπνευσή μας

aloe BB crème 
45g | GR: 37,60€ | CYP: 36,38€

Ενυδατική κρέμα, κάλυψη makeup και 
αντηλιακή προστασία σε ένα προϊόν. Μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί σαν primer-βάση για 
μεγαλύτερη διάρκεια του makeup. Συνδυάζει 

τον πλούτο της Aλόης με φυτικά εκχυλίσματα 
χαρίζοντας απαλή και λαμπερή επιδερμίδα. 
Χαρίζει ματ όψη και μειώνει την εμφάνιση 

λεπτών γραμμών και ατελειών. 

Τα φυσικά φίλτρα και ο δείκτης προστασίας  SPF 20 για την Nude 
και SPF 10 για την Cocoa, προσφέρουν προστασία από τις 

βλαβερές συνέπειες της ηλιακής ακτινοβολίας.  
Αξεπέραστη λάμψη που διαρκεί!

Κάθε απόχρωση παρέχει απαλή κάλυψη και αξεπέραστη λάμψη.
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Volume Shampoo  
355ml | GR: 21,96€ | CYP: 21,24€
Για αξεπέραστο όγκο και λάμψη.  
Έχετε τον απόλυτο έλεγχο των μαλλιών σας! 

Η Αλόη Βέρα και ο βασιλικός πολτός συνδυάζονται  
με προηγμένα συστατικά για πλούσιο αποτέλεσμα. 

Volume Conditioner  
355ml | GR: 21,96€ | CYP: 21,24€
Ο τέλειος σύντροφος για το Sonya Volume Conditioner! 

Ιδανικό για βαμμένα μαλλιά. Θα ξετρελαθείτε με την 
απαλότητα και τη λάμψη των μαλλιών σας!

Hydrate Shampoo  
355ml | GR: 21,96€ | CYP: 21,24€

Σαμπουάν πλούσιο σε ενυδατικά στοιχεία  
για αξεπέραστη λάμψη και ελαστικότητα  

στα μαλλιά σας. 

Η Αλόη Βέρα και ο βασιλικός πολτός βοηθούν στην 
εξισορρόπηση της υγρασίας των ξηρών μαλλιών 

αφήνοντάς τα καθαρά, λαμπερά, υγιή και εύκολα  
να τα διαχειριστείτε.

Hydrate Conditioner  
355ml | GR: 21,96€ | CYP: 21,24€

Το Hydrate Conditioner έχει σύνθεση που προστατεύει  
το χρώμα, ενυδατώνει και αφήνει μεταξένια υφή στα 

ξηρά και εύθραυστα μαλλιά. Σας επιτρέπει να τα 
διαχειριστείτε εύκολα προσφέροντας αξεπέραστη λάμψη. 

Η Αλόη Βέρα και ο βασιλικός πολτός θρέφουν το 
τριχωτό της κεφαλής και ελέγχουν το φριζάρισμα. 

Δώστε στυλ στα μαλλιά σας!
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αλόη, η έμπνευσή μας








