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Sonya™ refreshing gel cleanser
Revoluce v čištění pleti

Složení: šťáva z listů aloe barbadensis (stabilizovaný aloe vera 
gel), voda (Aqua/Eau), Decyl Glucoside, Propanediol, Caprylyl 
Methicone, Polyacrylate Crosspolymer-6, Sodium Cocoyl Glycinate, 
1,2-Hexanediol, Adansonia Digitata Seed Oil Polyglyceryl-6 Esters, 
Sorbitan Oleate Decylglucoside Crosspolymer, Coco-Glucoside, 
Glyceryl Oleate, Acacia Concinna Fruit Extract, Balanites Aegyptiaca 
Fruit Extract, Gypsophila Paniculata Root Extract, Caprylhydroxamic 
Acid, Caprylyl Glycol, Ethylhexylglycerin, Sodium Cocoyl Apple 
Amino Acids, Caesalpinia Spinosa Gum, Hydroxyacetophenone, 
Disodium EDTA, Potassium Sorbate. 

OBSAH
118 ml

POUŽITÍ
Naneste větší množství přípravku na mokré prsty 
a vmasírujte do pokožky. Důkladně opláchněte k osvěžení pleti. 
Pro dosažení nejlepších výsledků používejte společně 
s illuminating gel nebo refining gel mask.

UPOZORNĚNÍ
Zabraňte kontaktu s očima. V případě zasažení očí vypláchněte 
větším množstvím vody. Pokud podráždění přetrvává, 
přestaňte s užíváním výrobku a kontaktujte svého lékaře. 

– Zlepšuje kvalitu pleti při čištění  
– Aloe má zklidňující efekt a zabraňuje mechanickému poškození pokožky
– Jemná pěna vhodná pro smíšenou pleť 

Odhoďte tradiční čisticí přípravky na bázi mýdla a začněte používat náš 
nejnovější refreshing gel cleanser. Tento obličejový gel pleť vyčistí, aniž by 
mechanicky poškodil vaši pokožku, a dodává jí obrovské množství účinných 
látek z aloe a dalších rostlin. 
   
Jakmile se tento chladivý gel dotkne vaší pokožky, všimnete si, že se nejedná 
o běžný pěnivý přípravek, který pleť napíná a vysušuje. Náš gel z aloe, 
posilovaný přísadami z celého světa, zajišťuje nejnovější a nejlepší způsob 
čištění obličeje jak ráno, tak večer. Dopřejte si jemný a uklidňující zážitek. 

Jablečné aminokyseliny a hydroxyacetofenon obohacují měkkou pěnu, která 
vyhovuje zejména smíšené pleti. Ovoce Shikakai (acacia concinna) naleznete 
v asijských tropických pralesech. Výtažek z něj funguje jako přírodní čisticí 
prostředek a pomáhá odstraňovat nahromaděné odumřelé buňky, nečistoty 
a make-up. Vaši pleť vyčistí důkladně, ale šetrně. 

Refreshing gel cleanser obsahuje nejen čisticí prostředky, ale je rovněž plný 
zvlhčujících látek, jako je za studena lisovaný baobabový olej s obsahem 
prospěšných nenasycených mastných kyselin. Baobabový olej pochází ze 
stromu rostoucího v Senegalu, kterému domorodé obyvatelstvo neřekne jinak 
než „strom života“. Žije totiž více než 500 let. Síla a dlouhověkost baobabu 
z něj dělají dokonalou přísadu do pozoruhodného složení našeho čisticího 
přípravku.
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Péče o pokožku


