
Sonya® Hydrate Conditioner
To Sonya® Hydrate Conditioner
ενυδατώνει, ξεμπερδεύει και μαλακώνει τα
ξηρά, θαμπά μαλλιά, κάνοντας τα εύκολα
στη διαχείριση τους και αφήνοντάς τους μια
αστραφτερή λάμψη. Αποτελεί τον τέλειο
συνδυασμό για το Sonya® Hydrate
Shampoo.

Η αποκλειστική φόρμουλα του Sonya®
Hydrate Conditioner περιέχει Αλόη Βέρα
και Βασιλικό Πολτό, βοηθώντας τα ξηρά,
θαμπά μαλλιά να διατηρήσουν την
ενυδάτωση που απεγνωσμένα έχουν ανάγκη.
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την
αναζωογόνηση της επιδερμίδας του
κεφαλιού και τον έλεγχο του φριζαρίσματος,
αφήνοντας τα μαλλιά σας απαλά, λαμπερά
και εύκολα να τα διαχειριστείτε και να τους
δώσετε το στιλ που επιθυμείτε. Επιπλέον, θα
λατρέψετε το απαλό, ευχάριστο άρωμά του.

Ανάμεσα στα αναζωογονητικά συστατικά του
Sonya® Hydrate Conditioner περιλαμβά -
νονται:
• Υδρολυμένη Πρωτεΐνη Σιταριού – ελκύει
και διατηρεί την υγρασία, διαμορφώνει το
σχήμα των μαλλιών και κάνει πιο εύκολη τη
διαχείρισή τους. Προσφέρει λάμψη και
περιποιείται τα μαλλιά που έχουν
αποδυναμωθεί από χημικές θεραπείες.
• Έλαιο από Σπόρους Macademia
Integrifolia – προσθέτει λάμψη.
• Έλαιο από σπόρους Simmondsia

Chinensis (Jojoba) – βοηθά τα μαλλιά να
μην μπερδεύονται, να αντιστέκονται στην
ξηρότητα και στην ψαλίδα.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized Aloe
Vera Gel), Water (Aqua), Cetyl Alcohol,
Dimethicone, Macademia Integrifolia Seed
Oil, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed
Oil, Propanediol, Behentrimonium
Chloride, Behentrimonium Metholsulfate,
Bis-Hydroxy/Methoxy Amodimethicone,
Royal Jelly Powder, Simmondsia Chinensis
(Jojoba) Seed Oil, Hydrolyzed Wheat
Protein, Guar Hydroxypropyltrimonium
Chloride, Panthenol, Boutylene Glycol,
Glyceryl Stearate, Phenoxyethanol,
Methylisothiazolinone, Fragrance (Parfum).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
12 FL.Oz. (355mL)

ΟΔΗΓΙΕΣ
Μετά το λούσιμο των μαλλιών με το Sonya®
Hydrate Shampoo, κάντε μασάζ στα μαλλιά
σας με το Conditioner και αφήστε το στα
μαλλιά σας για 2 με 3 λεπτά. Ξεπλύνετε
καλά τα μαλλιά σας με νερό. 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 καλά με νερό.

• Ασφαλές για βαμμένα μαλλιά

• Προσθέτει ενυδάτωση και
λάμψη

• Ξεμπερδεύει τα μαλλιά για
καλύτερο χειρισμό τους

• Εξισορροπεί το pH της
επιδερμίδας του κεφαλιού

Προσωπική Περιποίηση

Έκδοση 8
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