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Sonya® Aloe Deep Moisturizing Cream
H νέα Sonya Aloe Deep Moisturizing
Cream με εκχυλίσματα από φλοιό πεύκης
είναι η νεότερη προσθήκη μας στην εξέχουσα
σειρά μας Sonya Skin Care. Αυτή η κρέμα
βαθιάς ενυδάτωσης θα σβήσει τη δίψα της
επιδερμίδας σας για ενυδάτωση όπως ποτέ
άλλοτε!
Τα εκχυλίσματα από το φλοιό της πεύκης
περιέχουν φυσικά συστατικά που ονομάζονται
OPCs (Ολιγομερής Προανθοκυανιδίνη) τα
οποία έχουν μερικές από τις πιο ισχυρές
αντιοξειδωτικές ιδιότητες που βρέθηκαν ποτέ
στη φύση. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, τα
εκχυλίσματα από το φλοιό της πεύκης να
καταπολεμούν τις ελεύθερες ρίζες και έτσι να
διατηρούν και να ενισχύουν το κολλαγόνο του
δέρματος, το οποίο αποτελεί την πρωτεΐνη με
τη μεγαλύτερη αφθονία στο ανθρώπινο σώμα.
Η καταπολέμηση των ελευθέρων ριζών
θεωρείται από τους επιστήμονες σαν ένας από
τους καλύτερους τρόπους για την
επιβράδυνση των σημαδιών του γήρατος. Τα
εκχυλίσματα από το φλοιό της πεύκης σε
συνδυασμό με αγνή, σταθεροποιημένη aloe
vera, ceramides και τους τελευταίας γενιάς
ενυδατικούς παράγοντες στη νέα μας Sonya
Aloe Deep Moisturizing Cream, βοηθούν στη
διατήρηση, τη βαθιά ενυδάτωση και την
αποθήκευση της υγρασίας της επιδερμίδας
κάτω από τα εξωτερικά στρώματά της, ώστε
να διατηρηθεί η νεανική λάμψη της.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Aloe Barbadensis Leaf Juice,
Aqua, Butylene Glycol, C12-15 Alkyl
Benzoate, Macadamia Integrifolia Seed Oil,
Propanediol, Glyceryl Stearate, Lauryl
Lactate, Dimethicone, Helianthus Annuus
(Sunflower) Seed Oil, Cetyl Alcohol, Sorbitol,
Isostearyl Hydroxystearate, Methyl Gluceth20, Arginine, Pinus Strobus Bark Extract,
Ceramide I, Ceramide 3, Ceramide 6 II,
Palmitoyl Tripeptide-5, Sodium
Hyaluronate, Phytosphingosine,
Cholesterol, Carbomer, PEG-100 Stearate,
Sodium Lauroyl Lactylate, Glycerin,
Tocopherol, Ascorbic Acid, Citric Acid,
Parfum, Benzyl Benzoate, Hexyl Cinnamal,
Coumarin, Linalool, Chlorphenesin,
Phenoxyethanol, Potassium Sorbate,
Sodium Benzoate.
ΟΔΗΓΙΕΣ: Χρησιμοποιήστε τη μεζούρα κατά
την εφαρμογή. Με τις άκρες των δαχτύλων
εφαρμόστε την κρέμα και κάντε απαλό μασάζ
στο δέρμα. Μετά τη χρήση, ξεπλύνετε καλά τη
μεζούρα και στεγνώστε.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
NET WT. 2.5 Oz (71g.)
Δεν αποτελεί μέρος της Συλλογής Sonya Skin
Care Collection.

• Περιέχει Εκχυλίσματα Φλοιού
Πεύκης που καταπολεμούν τις
ελεύθερες ρίζες.
• Βοηθά στη διατήρηση της νεανικής
λάμψης της επιδερμίδας.
• Ενυδατώνει ακόμα και την πιο ξηρή
επιδερμίδα.
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