
Sonya® Hydrate Shampoo
Ξεδιψάστε τα μαλλιά σας με το Sonya®
Hydrate Shampoo, το τέλειο ξεκίνημα για
την καθημερινή περιποίηση των μαλλιών
σας. Αυτό το πλούσια ενυδατικό σαμπουάν
διαθέτει μια μοναδική, υπερενυδατική
φόρμουλα που αφήνει τα μαλλιά ανάλαφρα
και γεμάτα ενέργεια, με αυξημένο όγκο και
λάμψη.

Η Αλόη Βέρα και ο Βασιλικός Πολτός
βοηθούν στην σταθεροποίηση στα φυσικά
επίπεδα υγρασίας των ξηρών μαλλιών σας,
αφήνοντας τα εμφανώς πιο καθαρά, πιο
λαμπερά, πιο υγιή και ευκολότερα στη
διαχείρισή τους. Θα αγαπήσετε το
ευχάριστο άρωμά του και τα μαλλιά σας θα
αγαπήσουν την πρόσθετη ενυδάτωσή τους.
Είναι επίσης ασφαλές για βαμμένα μαλλιά.
Η Αλόη Βέρα βοηθά στην ενυδάτωση και
στην εξισορρόπηση του pH της επιδερμίδας
του κεφαλιού. Ο Βασιλικός Πολτός
προσθέτει επιπλέον ενυδάτωση,
αναζωογονώντας την επιδερμίδα του
κεφαλιού για να εξαλείψει την ξηρότητα που
μπορεί να οδηγήσει σε πιτυρίδα. Ο
Βασιλικός Πολτός επίσης περιέχει
αντιοξειδωτικά που εξουδετερώνει τις
ελεύθερες ρίζες στα μαλλιά και βοηθά στην
επιδιόρθωση των κατεστραμμένων μαλλιών. 

Ανάμεσα στα άλλα αναζωογονητικά
συστατικά στο Sonya® Hydrate Shampoo
περιλαμβάνονται:
• Πανθενόλη – αυτό το παράγωγο της

Βιταμίνης Β5 ενυδατώνει την επιδερμίδα
του κεφαλιού, μειώνει την εμφάνιση της
ψαλίδας και προσθέτει λάμψη.
• PEG-10 Γλυκερίδια Ηλιοτροπίου – αυτό
το παράγωγο από το έλαιο του ηλιοτροπίου
αφήνει τα μαλλιά λαμπερά και προσφέρει
πλούσιο αφρό για τέλειο καθαρισμό.

Το ίδιο σημαντικά με αυτά που έχει, είναι
και αυτά που δεν έχει. Το Sonya® Hydrate
Shampoo καθαρίζει χωρίς parabens,
propylene glycol, SLS ή SLES.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized Aloe
Vera Gel), Water (Aqua), Sodium C14-16
Olefin Sulfonate, Lauramidopropyl Betaine,
Propanediol, Dimethicone, Coco-Glucoside,
Glyceryl Oleate, Polyquaternium-74,
Laureth-7, PEG-80 Sorbitan Laurate,
Sodium Trideceth Sulfate, Cocamidopropyl
Hydroxysultaine, Royal Jelly Powder, PEG-
150 Distearate, Sodium Lauromphoacetate,
Sodium Laureth-13 Carboxylate,
Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil,
Hydrolyzed Wheat Protein, Guar Hydroxy -
pro pyltrimonium Chloride, PEG-10
Sunflower Glycerides, Panthenol, Glycol
Stearate, Sodium Chloride, Phenoxyethanol,
Methylisothiazolinone, Citric Acid,
Fragrance (Parfum).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
12 Fl. Oz (355 mL)

ΟΔΗΓΙΕΣ
Κάντε μασάζ σε βρεγμένα μαλλιά, κάντε
αφρό και στην συνέχεια ξεβγάλετε με
άφθονο νερό. Επαναλάβετε αν
χρειάζεται και συνεχίστε με το Sonya®
Hydrate Conditioner. Για καλύτερα
αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε το
εναλλακτικά με το Sonya® Volume
Shampoo και Conditioner. Αποφύγετε
την επαφή με τα μάτια. Σε περίπτωση
επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε με
άφθονο νερό.

• Ασφαλές για βαμμένα μαλλιά

• Σταθεροποιεί τα επίπεδα της
φυσικής υγρασίας στα μαλλιά

• Εξισορροπεί το pH της
επιδερμίδας του κεφαλιού
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