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Περιποίηση Δέρµατος

Sonya™ soothing gel moisturizer
Mεταφέρει ένα πέπλο ενυδάτωσης

ΠΕΡΙΕΧΕΙ
59 ml

ΟΔΗΓΙΕΣ
Εφαρµόστε µια µέτρια ποσότητα και κάντε απαλό για να 
καταπραΰνετε και να περιποιηθείτε το δέρµα σας.

Προσοχή: Αποφύγετε την περιοχή των µατιών. 
Σε περίπτωση που ερεθιστούν τα µάτια ξεβγάλετε µε 
άφθονο νερό. Εάν ο ερεθισµός επιµείνει, διακόψτε 
τη χρήση και συµβουλευθείτε τον γιατρό σας.

◗ To κολλαγόνο βελτιώνει την όψη του δέρµατος

◗ Πάνω από 10 φυτικά εκχυλίσµατα και έλαια

◗ Μεταφέρει ενυδατικά στοιχεία

®

Δεν θα είχατε ποτέ µια εµπειρία όπως µε το soothing gel moisturizer 
το οποίο µοιάζει µε lotion, αλλά αυτή η νέα σύνθεση εφαρµόζει τέλεια 
στο δέρµα σας. Εµπλουτισµένο µε βότανα και πλούσια ενεργά συστατι-
κά, αυτό το gel-λοσιόν απορροφάται πλήρως και αφήνει το δέρµα 
δροσερό και ενυδατωµένο. Το soothing gel moisturizer διεισδύει στην 
επιδερµίδα µεταφέροντας ενυδατικούς παράγοντες, χωρίς να αφήνει 
υπολείµµατα, και βοηθώντας το δέρµα σας να έχει πιο νεανική όψη που 
οφείλεται στην αφθονία των φυσικών συστατικών.

Περιλαµβάνει εκχυλίσµατα µήλου, ροδιού, σύκου, µούρων, ginkgo 
biloba και πλούσια έλαια jojoba και ελαιόλαδο που βοηθά το δέρµα να 
νιώθει ενυδατωµένο και εύπλαστο. Η βήτα-γλυκάνη από µανιτάρια έχει 
προστεθεί σε αυτή τη µοναδική σύνθεση για να καταπραΰνει το δέρµα 
και να υπάρχει οµοιοµορφία σε αυτό.

Προσθέσαµε επίσης αντιγηραντικά συστατικά όπως το λινελαϊκό οξύ και 
το υδρολυµένο κολλαγόνο επιστηµονικά προηγµένα για να εισχωρούν 
όπου το δέρµα τα έχει ανάγκη. Το φυτικό οξύ είναι ακόµα ένα ισχυρό 
συστατικό που στηρίζει το µεικτό δέρµα και βελτιώνει την όψη του, 
κατατάσσοντάς το ως το νέο αγαπηµένο σας προϊόν.

Για να τελειοποιήσουµε τη σύνθεση, προσθέσαµε έλαιο από φλούδα 
πορτοκαλιού και µανταρινιού, χαµοµήλι, και έλαια από περγαµόντο και 
γεράνι που βοηθούν στην αναδόµηση και αναζωογόνηση του δέρµατος.

Συστατικά: Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua, Propanediol, 
Caprylic/Capric Triglyceride, Isoamyl Laurate, Jojoba Esters, Cetearyl 
Olivate, Sodium Acrylates Copolymer, Sorbitan Olivate, Glycerin, Lauroyl 
Lysine, Pyrus Malus Fruit Extract, Citrus Aurantium Dulcis (Sweet 
Orange) Peel Oil, Citrus Nobilis (Tangerine) Peel Oil, Ficus Carica (Fig) 
Fruit Extract, Ginkgo Biloba (Gingko) Nut Extract, Morus Alba (White 
Mulberry) Fruit Extract, Punica Granatum (Pomegranate) Fruit Extract, 
Anthemis Nobilis (Roman Chamomile) Flower Oil, Citrus Aurantium 
Bergamia (Bergamot) Fruit Oil, Pelargonium Graveolens (Pelargonium) 
Flower Oil, Limonene, Linalool, Citronellol, Hydrolyzed Jojoba Esters, 
Sodium Hyaluronate, Hydrolyzed Collagen, 1,2-Hexanediol, Ethyl 
Canolate, Lecithin, Caprylyl Glycol, Arginine, Ethylhexylglycerin, Citric 
Acid, Caprylhydroxamic Acid, Linoleic Acid, Phytic Acid, Ascorbic Acid, 
Linolenic Acid, Beta Glucan, Phenoxyethanol, Potassium Sorbate, 
Sodium Benzoate, Pentylene Glycol.


