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Sonya® Aloe Deep Moisturizing Cream

PRODUCT # 311

A selyemfenyőkéreg-kivonat tartalmú 
Sonya® Aloe Deep Moisturizing Cream 
a Sonya Skin Care (Sonya bőrápoló) család 
legújabb tagja. Ez a mélyhidratáló krém olyan 
tökéletesen oltja a bőr szomját, mint korábban 
még soha semmilyen bőrápoló. 

A selyemfenyőkéreg-kivonat a temészetben 
található egyik legerősebb antioxidánst 
tartalmazza, az OPC-t (proantocianidin 
oligomér). A selyemfenyőkéreg-kivonat 
semlegesíti a szabad gyököket, ily módon 
védi bőrünk egészségét, és biztosítja a 
szervezet leggyakoribb proteinjének, a 
kollagénnek a szinten tartását. A szabad 
gyökök visszaszorítása az öregedés elleni egyik 
leghatékonyabb fegyverünk. 
A selyemfenyőkéreg-kivonat kombinációja 
a tiszta, stabilizált Aloe verával, ceramidokkal 
és a legújabb generációs hidratálókkal az új 
Sonya® Aloe Deep Moisturizing 
Creamben a biztosíték, amely így segíti 
bőre mélyebb rétegeinek hidratáltságát, 
valamint helyreállíthatja és megőrízheti 
bőre �atalos fényét.

ÖSSZETEVŐK: 
Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized 
Aloe Vera Gel), Water (Aqua), Propanediol, 
Butylene Glycol, Macadamia Ternifolia Seed 
Oil, C12-15 Alkyl Benzoate,Glyceryl Stearate, 
Lauryl Lactate, Sorbitol, Dimethicone, 

Helianthus Annuus (Sun�ower) Seed Oil, 
Cetyl Alcohol, Methyl Gluceth-20, Isostearyl 
Hydroxystearate, Arginine, PEG–100 Stearate, 
Carbomer, Pinus Strobus Bark Extract, 
Glycerin, Palmitoyl Tripeptide-5, Ceramide 3, 
Ceramide 6 II, Ceramide I, Phytosphingosine, 
Cholesterol, Sodium Lauroyl Lactylate, 
Xanhan Gum, Sodium Hyaluronate, 
Phenoxyethanol, Methylisothiazolinone, 
Fragrance (Parfum).

ALKALMAZÁS:
Az intenzív, mély hidratálás érdekében 
használja esténként a Sonya® Aloe Nourishing 
Serum után. Vegye elő a kupak alatt található 
műanyag fedőlapot és pálcikát. 
A pálcikával adagoljon kis mennyiségű 
krémet a fedőlapra, ujjbegyével vigye 
a krémet a fedőlapról a bőrére, oszlassa 
el, majd enyhén masszírozza be. Minden 
használat után öblítse le a pálcikát és 
a fedőlapot forró vízzel, majd törölje 
meg tiszta törülközővel, mielőtt 
visszahelyezi a tégelyre.

Nettó tömeg: 71 g

•  Mélyhidratáló, még a legszárazabb 
bőrt is hidratálja

•  Selyemfenyőkéreg-kivonatot tartalmaz 
a szabad gyökök semlegesítésére

•  Helyreállíthatja és megőrizheti bőre 
�atalos fényét




