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Sonya™ illuminating gel   
Pro zářivou pleť

Složení: šťáva z listů aloe barbadensis (stabilizovaný aloe 
vera gel), voda (Aqua/Eau), Propanediol, Caprylyl Methicone, 
Niacinamide, Cetearyl Olivate, Sodium Acrylates Copolymer, 
Butylene Glycol, Sorbitan Olivate, Lecithin, Isopentyldiol, Trifolium 
Pratense (Clover) Flower Extract, Scutellaria Baicalensis Root 
Extract, Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract, Morus Alba 
Root Extract, Artemisia Caprillaris Flower Extract, Zizyphus Jujuba 
Fruit Extract, 1,2-Hexanediol, Caprylhydroxamic Acid, Caprylyl 
Glycol, Ethylhexylglycerin, Hydrogenated Lecithin, Sodium 
Oleate, Oligopeptide-68, Disodium EDTA, Sorbitan Laurate, 
Hydroxyethylcellulose, Acetyl Dipeptide-1 Cetyl Ester, Dicrateria 
Rotunda Oil, Ruttnera Lamellosa Oil, Sodium Ascorbate, Phytic 
Acid. 

OBSAH
28,3 g 

POUŽITÍ
Po vyčištění pleti jemně vmasírujte malé množství do pokožky 
celého obličeje pro oslnivou záři. Pro dosažení nejlepších výsledků 
používejte společně s refreshing gel cleanser, refining gel mask a 
soothing gel moisturizer. 
Pro efekt vyvážené textury pleť ráno důkladně opláchněte. Pro 
optimální výsledky používejte minimálně dvakrát až třikrát týdně. 

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

– Sjednocuje tón pokožky 
– Rozzáří celkový vzhled pleti 
– Redukuje výskyt rozšířených pórů 

Vaše osobnost už nebude to jediné, co zazáří. Náš nový rozjasňující gel 
přirozeně prozáří i vaši pokožku. 

Mladá pokožka má přirozené vyzařování, ovšem toto světlo s věkem pomalu 
slábne. Nyní však můžete obnovit přirozený jas vaší pleti pomocí rozjasňujícího 
gelu, k němuž jsme navíc přidali nejnovější technologii s využitím peptidů, které 
napomáhají snadnému vstřebávání. 

Kořen lékořice a jedinečná směs zelených a hnědých mořských řas, které, jak 
je známo, pomáhají vyvážit tón pokožky a zmírnit příznaky stárnutí, se spojily 
s lipozomy a výtažkem z květů červeného jetele, aby navíc pomohly snížit 
výskyt rozšířených pórů. 

Illuminating gel se nepodobá ničemu, co je na trhu. Obsahuje jedinečnou 
kombinaci pěti asijských rostlin: kořen šišáku bajkalského (scutellaria 
baicalensis), kořen lékořice lysé (glycyrrhiza glabra), kořen moruše bílé (morus 
alba), květ pelyňku (artemisia capillaris) a plody cicimeku datlového (ziziphus 
jujuba). Tyto orientální rostliny jsou známé schopností celkově vyvážit a rozzářit 
tón pleti a zanechat pokožku jemnou, hladkou a zářivou. 

Vaše pokožka bude jemná a hebká a bude vyzařovat zdraví tak, že vám budou 
všichni závidět.

Mějte pod kontrolou maštění pleti a dodávejte vlhkost tam, kde ji vaše pokožka 
nejvíce potřebuje, se Sonya™ daily skincare system.
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Péče o pokožku


