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Sonya™ soothing gel moisturizer  
Hydrainfúzní nosič vlhkosti

Složení: šťáva z listů aloe barbadensis (stabilizovaný aloe vera 
gel), voda (Aqua/Eau), Propanediol, Caprylic/Capric Triglyceride, 
Isoamyl Laurate, Jojoba Esters, Cetearyl Olivate, Sodium Acrylates 
Copolymer, Sorbitan Olivate, Glycerin, Pyrus Malus (Apple) Fruit 
Extract, Lauroyl Lysine, Punica Granatum Fruit Extract, Ficus 
Carica (Fig) Fruit Extract, Morus Alba Fruit Extract, Ginkgo Biloba 
Nut Extract, Lecithin, Caprylhydroxamic Acid, Caprylyl Glycol, 
Ethylhexylglycerin, 1,2-Hexanediol, Ethyl Canolate, Hydrolyzed 
Jojoba Esters, Sodium Hyaluronate, Arginine, Beta-Glucan, Linoleic 
Acid, Linolenic Acid, Phytic Acid, Hydrolyzed Collagen, Citrus 
Aurantium Dulcis (Orange) Peel Oil, Citrus Nobilis (Mandarin Orange) 
Peel Oil, Anthemis Nobilis Flower Oil, Pelargonium Graveolens 
Flower Oil, Citrus Aurantium Bergamia (Bergamot) Fruit Oil. 

OBSAH
59 ml

POUŽITÍ
Pro zklidnění a zkvalitnění pleti jemně vmasírujte přiměřené 
množství do pokožky.

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

– Kolagen k vylepšení vzhledu pokožky  
– Více než 10 přírodních bylinných extraktů a olejů 
– Hydrainfúzní nosič vlhkosti 

Takovéto pleťové mléko jste ještě nezažili. Soothing gel moisturizer 
na první pohled možná vypadá jako krém, ale ve skutečnosti jde 
o gelový přípravek, který se bezprostředně po nanesení vstřebá přímo 
do vaší pokožky. Je plný rostlin a svěžích aktivních složek a rozpadá 
se, dokud se zcela nevsákne a nezanechá pleť zvlhčenou a svěží. 
Jedná se o hydrainfúzní nosič, který nezanechává na pleti žádné stopy 
a díky velkému množství přírodních přísad jí napomáhá k dosažení 
krásného a svěžího vzhledu. 

Výtažky z jablka, granátového jablka, fíků, moruše a ginkgo biloby, 
jojobové estery a olivový olej zvyšují pocit hydratované a pružné pleti. 
Přidali jsme i betaglukan získaný z hub, který pleť vyhlazuje 
a sjednocuje tón pokožky.

Nezapomněli jsme ani na složky bojující proti stárnutí, jako kyselinu 
linolovou a hydrolyzovaný kolagen, které byly vědecky vylepšeny tak, 
aby se dostaly do pokožky přesně tam, kde jsou nejvíce potřeba. 
Na závěr jsme náš přípravek obohatili olejem z pomerančových 
a mandarinkových slupek, olejem z heřmánku pravého a muškátu 
a bergamotovou silicí pro pocit dlouhotrvající svěžesti. 

®

Péče o pokožku


