
Sonya® Skin Care Collection
Sonya® není jen základem pro vaši krásu, ale je i 
vyjádřením obnovy, lásky a obdivu. To všechno 
vaší pleti vrátíte díky výrobkům s obsahem 
aloe vera, ovocných extraktů, bílého čaje a 
hydratačním vlastnostem. Vaši pleť revitalizují a 
hydratují jako nikdy předtím.

Tato kolekce péče o pleť obsahuje pět základních
kosmetických přípravků k čištění, hydrataci a 
celkové péči o zdraví a svěží vzhled pokožky. 
Aloe Purifying Cleanser (hluboce čisticí pleťové 
mléko), Aloe Refreshing Toner (osvěžující pleťová 
voda), Aloe Nourishing Serum (výživné sérum), 
Aloe Balancing Cream (vyrovnávací krém) a 
Aloe Deep-Cleansing Exfoliator (hluboce čisticí 
peeling) spolupůsobí, aby vaši pleť zanechaly svěží 
a zářivou. Ošetřete svoji pleť těmito pěti výrobky 
a dopřejte jí luxus, který si zaslouží!

N Á V O D  K  P O U Ž I T Í :
• Dvakrát denně si vyčistěte pleť pomocí Aloe 

Purifying Cleanser.
• Dvakrát denně osvěžte a hydratujte pleť pomocí 

Aloe Refreshing Toner.
• Dvakrát denně aplikujte Aloe Nourishing 

Serum.
• Dvakrát denně aplikujte Aloe Balancing Cream.
• Dvakrát týdně si důkladně vyčistěte pleť pomocí 

Aloe Deep-Cleansing Exfoliator.

Kolekce Sonya® Skin Care obsahuje:

• Aloe Purifying Cleanser (#277)

•  Aloe Refreshing Toner  (#279)

•  Aloe Nourishing Serum (#281)

•  Aloe Balancing Cream (#280)

•  Aloe Deep-Cleansing Exfoliator (#278)

(Výrobky se prodávají i samostatně.)

PRODUKT #282 (kolekce)

Česká verze 6

®

Sonya
S K I N  C A R E



Použití Sonya® Skin Care Collection 

Sonya®Aloe Purifying Cleanser
Toto úžasné čisticí pleťové mléko 
s aloe a extrakty z ovoce jemně 
a bez vysušení odstraňuje make-
up a odumřelé částečky pokožky. 
Vaši pleť zanechá nádherně hebkou, 
svěží a čistou. Každé ráno a večer 
začněte pleť ošetřovat se Sonya® Aloe 
Purifying Cleanser.

1. krok: Konečky prstů nanášejte 
mléko na obličej a krk.

2. krok: Jemně vmasírujte mléko do 
pokožky.

3. krok: Setřete mléko pomocí 
kosmetických tamponů, potom 
si obličej a krk opláchněte teplou 
vodou.

Sonya®Aloe Refreshing Toner
Tato osvěžující pleťová voda bez 
alkoholu s obsahem aloe a bílého 
čaje dodává pleti potřebnou vitalitu 
a pomáhá ji udržovat perfektně 
hydratovanou. Používejte ráno 
a večer po vyčištění pleti pomocí 
Sonya® Aloe Purifying Cleanser.

1. krok: Naneste na kosmetický 
tampon.

2. krok: Aplikujte na obličej, krk, 
případně dekolt.

3. krok: Počkejte několik minut a 
potom aplikujte Aloe Nourishing 
Serum.

Aloe Nourishing Serum.
Toto skvělé sérum s obsahem bílého 
čaje chrání a hydratuje vaši pleť a  
pomáhá tak udržovat její mladistvý 
vzhled. Používejte ráno a večer po 
aplikaci Sonya® Aloe Refreshing 
Toner.

1. krok: Spojte konečky ukazováčku 
a prostředníčku.

2. krok: Stlačením pumpičky 
přibližně 3x naneste sérum na prsty.

3. krok: Aplikujte na obličej, krk, 
případně
dekolt.

Sonya®Aloe Balancing Cream
Obsahuje aloe, revitalizující extrakty 
a hydratační složky, které pomáhají 
udržovat svěží vzhled a správnou 
rovnováhu vlhkosti pleti. Používejte 
ráno a večer po aplikaci Sonya® Aloe 
Nourishing Serum.

1. krok: Vyberte umělohmotný 
aplikátor a talířek nacházející se pod 
víčkem kelímku.

2. krok: Použitím aplikátoru naneste 

krém na talířek z kelímku.

3. krok: Konečky prstů aplikujte 
krém  z talířku na obličej a krk, 
potom vmasírujte do pokožky.

Sonya®Aloe Deep-Cleansing 
Exfoliator
Tento hluboce čisticí, ale 
jemný peeling s obsahem aloe a 
mikroperliček z jojobového oleje je 
ideální k důkladnějšímu vyčištění 
pleti bez podráždění. Používejte 
dvakrát týdně po vyčištění pleti 
pomocí Sonya® Aloe Purifying 
Cleanser.

1. krok: Navlhčete si obličej vodou a 
vytlačte si trochu peelingu na prsty.

2. krok: Konečky prstů si jemně 
masírujte obličej a krk přibližně 2-3 
minuty, vyhýbejte se oblasti okolo 
očí.

3. krok: Opláchněte teplou vodou, 
potom vysušte čistým ručníkem. 

Informace o složení najdete na 
samostatných stranách o výrobcích.
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