Péče o pokožku
Sonya™ daily skincare system
Gelová báze pro lepší výsledky
– Vědecky pokročilý systém na bázi gelu
– Obsahuje vysokou koncentraci aloe vera a dalších bylin
– Pro smíšenou pleť
– Dostatečně šetrné pro všechny věkové kategorie
Představujeme vám Sonya™ daily skincare system. Tato řada
zahrnuje:
refreshing gel cleanser
illuminating gel
refining gel mask
soothing gel moisturizer
Pokud jste zaznamenali, že všechny názvy obsahují slovo gel, je to
proto, že jsme vytvořili řadu synergistické péče, která se může
pochlubit vysokou koncentrací aloe vera, zvlhčovačů a bylinných
výtažků. Revoluční složení napumpuje všechny tyto látky přímo do
vaší pleti. Hydrainfúzní systém vylepší nejen vzhled vaší pokožky,
ale hlavně váš pocit.
A to jsme ještě nezmínili, jak skvěle se díky gelu budete cítit při
samotné aplikaci!
• refreshing gel cleanser obsahuje jablečné aminokyseliny
a vytváří jemnou pěnu, která mechanicky nepoškozuje vaši pokožku.
• refining gel mask je noční pleťová maska, která pracuje, zatímco
vy spíte, a pomáhá redukovat mastnotu pleti, zlepšit její tón a zvlhčit
pokožku.
• soothing gel moisturizer se může pochlubit více než 10
rostlinnými výtažky a kolagenem a zanechává vaši pleť dokonale
hydratovanou.
• illuminating gel projasňuje vzhled pokožky a dodává jí oslňující
jas.
Sonya™ daily skincare system byl vyvinut speciálně pro smíšenou pleť. Tyto gelové produkty byly vytvořeny tak, aby snižovaly lesk mastné
pleti, ale zároveň dodávaly vlhkost do oblastí, kde je pokožka vysušená. Tato přelomová technologie na bázi gelu s nízkou molekulární
hmotností dodá vaší pokožce všechny účinné látky přesně tam, kde je to nejvíce potřeba.
Pokud máte v péči o pokožku specifické potřeby, lze tuto řadu kombinovat také s produkty balancing toner, smoothing exfoliator,
awakening eye cream a dalšími produkty pro cílené výsledky.
Hledáte hydratační prostředek s ochranným filtrem SPF? Doporučujeme ráno použít protecting day lotion a na noc Sonya™ soothing
gel moisturizer.
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