
Sonya® Volume Shampoo
Όταν τα μαλλιά σας δείχνουν άτονα και
θαμπά, το Sonya® Volume Shampoo είναι η
λύση. Η αποκλειστική φόρμουλά μας δίνει
στα μαλλιά σας ένταση και λάμψη ακριβώς
με τη σωστή ισορροπία όγκου και ελέγχου.
Δύο από τα πιο σημαντικά συστατικά, η
Αλόη Βέρα και ο Βασιλικός Πολτός, σας
προσφέρουν πλούσια μαλλιά που δείχνουν
πιο πυκνά. Το Sonya® Volume Shampoo
δίνει υγιή, λαμπερά μαλλιά χωρίς και
επιπλέον είναι ασφαλές για το χρώμα των
βαμμένων μαλλιών.

Η Αλόη Βέρα βοηθά στην ενυδάτωση και
στην ισορροπία του pH της επιδερμίδας του
κεφαλιού. Ο Βασιλικός Πολτός προσφέρει
επιπλέον ενυδάτωση, αναζωογονώντας την
επιδερμίδα του κεφαλιού για να
καταπολεμήσει την ξηρότητα. Ο Βασιλικός
Πολτός επίσης περιέχει αντιοξειδωτικά που
εξουδετερώνουν τις ελεύθερες ρίζες στα
μαλλιά και βοηθούν στην επανόρθωση των
κατεστραμμένων μαλλιών. 

Ανάμεσα στα αναζωογονητικά συστατικά
του Sonya® Volume Conditioner
περιλαμβάνονται:
• PEG-10 Γλυκερίδια Ηλιοτροπίου – αυτό
το παράγωγο από το έλαιο του ηλιοτροπίου
αφήνει τα μαλλιά λαμπερά και προσφέρει
πλούσιο αφρό για τέλειο καθαρισμό.
• 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.

Το ίδιο σημαντικά με αυτά που έχει, είναι
και αυτά που δεν έχει. Το Sonya® Volume
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, Royal Jelly
Powder, Simmondsia Chinensis
(Jojoba) Seed Oil, Hydrolyzed Wheat
Protein, Guar Hydroxypropyltrimonium
Chloride, Polyquaternium-74, Laureth-7,
PEG-80 Sorbitan Laurate, Sodium
Trideceth Sulfate, Cocamidopropyl
Hydroxysultaine, PEG-150 Distearate,
Sodium Lauromphoacetate, Sodium
Laureth-13 Carboxylate, 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 Volume
Conditioner. Για καλύτερα
αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε το
εναλλακτικά με το Sonya® Hydrate
Shampoo και Conditioner. Αποφύγετε
την επαφή με τα μάτια. Σε περίπτωση
επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε με
άφθονο νερό.

• Ασφαλές για βαμμένα μαλλιά

• Ενισχύει τα μαλλιά και τα κάνει
να δείχνουν πιο πυκνά

• Καθαρίζει ενώ προσθέτει όγκο
και λάμψη

• Ισορροπεί το pH της
επιδερμίδας του κεφαλιού

Προσωπική Περιποίηση

Έκδοση 8

ΚΩΔΙΚOΣ #351


