
Sonya® Aloe Deep Moisturizing Cream

Sonya® Aloe Deep Moisturizing Cream s 
extraktem z borovicové kůry je nejnovějším 
přírůstkem do naší vynikající Sonya Skin Care 
linie. Tento extra hydratující krém s hlubokým 
účinkem uhasí žízeň vaší pokožky jako nikdy 
předtím! 

Extrakt  z borovicové kůry  obsahuje  přírodní
látky zvané OPC (Oligomerické 
proantokyanidiny), které mají jedny z 
nejsilnějších přírodních antioxidačních 
účinků. Extrakt z borovicové kůry odráží volné 
radikály, čímž chrání a posiluje v pokožce 
kolagen, nejrozšířenější bílkovinu v těle. 
Odrážení volných radikálů vědci považují 
za jeden z nejlepších způsobů boje proti 
stárnutí pokožky. Extrakt z borovicové kůry v 
kombinaci s čistým stabilizovaným aloe vera, 
ceramidy a nejnovější generací hydratačních 
látek v našem novém hydratačním krému 
Sonya napomáhá udržet a dodat hydrataci 
hluboko do vnějších vrstev pokožky, obnovit a 
chránit její mladistvý vzhled. 

S L O Ž E N Í : 
Aloe Barbadensis Leaf Juice
(Stabilized Aloe Vera Gel - 26,4% 
hmotnostních), Water (Aqua),
Propanediol, Butylene Glycol, Macadamia

Ternifolia Seed Oil, C12-15 Alkyl Benzoate,
Glyceryl Stearate, Lauryl Lactate, Sorbitol,
Dimethicone, Helianthus Annuus (Sunflower)
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 1, Phytosphingosine,
Cholesterol, Sodium Lauroyl Lactylate, Xanthan
Gum, Sodium Hyaluronate, Phenoxyethanol,
Methylisothiazolinone, Fragrance (Parfum).

O B S A H : 
71 g

N Á V O D :
Na večerní intenzivní hlubokou hydrataci 
použijte po aplikaci Aloe Nourishing Serum. 
Vyberte plastovou lžičku a talířek zpod víka 
kelímku. Pomocí lžičky naberte trochu krému 
na talířek, konečky prstů ho aplikujte na obličej 
a krk a vmasírujte do pokožky. Po každém 
použití lžičku a talířek důkladně opláchněte 
teplou vodou, osušte čistým hadříkem a pak je 
vraťte zpět pod víčko kelímku. 

• extra hydratující, i pro velmi suchou 
pokožku

• obsahuje výtažek z borovicové kůry, 
který odráží volné radikály

• napomáhá obnovit a chránit mladistvý 
vzhled pokožky
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