Περιποίηση Δέρµατος

Sonya™ daily skincare system
Με βάση το ζελέ για βέλτιστα αποτελέσµατα
◗ Παρέχει επιστηµονικά προηγµένο σύστηµα
◗ Διαθέτει υψηλή περιεκτικότητα αλόης και άλλων βοτάνων
◗ Για µεικτό δέρµα
◗ Αρκετά απαλό για όλες τις ηλικίες
Σας παρουσιάζουµε τη Sonya™ daily skincare system. Η σειρά περιλαµβάνει:
refreshing gel cleanser
illuminating gel
refining gel mask
soothing gel moisturizer
Θα προσέξατε ότι η λέξη gel υπάρχει δίπλα σε κάθε όνοµα προϊόντος,
αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δηµιουργήσαµε µία σειρά που δρα σε συνέργια
µε βάση το gel. Αυτό το επιστηµονικά προηγµένο στοιχείο, ιδανικό
για τα µεικτά δέρµατα, µεταφέρει στο δέρµα την αλόη, ενυδατικούς παράγοντες
και εκχυλίσµατα βοτάνων που έχουµε συµπεριλάβει σε αυτή την σύνθεση για να
εισχωρεί βαθιά στο δέρµα. Βελτιώστε τη συνολική όψη και αίσθηση του δέρµατος
µε αυτό το σύστηµα ενυδάτωσης.
Και δεν σας είπαµε καν πόσο καλά θα νιώσετε το τζελ κατά την εφαρµογή του!
Σας παραθέτουµε τα καταπληκτικά οφέλη για κάθε ένα από τα προϊόντα της σειράς
(για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στις πληροφορίες του κάθε προϊόντος):
•refreshing gel cleanser περιέχει αµινοξέα µήλου για έναν απαλό αφρό που δεν θα
ταλαιπωρήσει το δέρµα σας.
•refining gel mask είναι µια µάσκα που δρα τη νύχτα ενώ εσείς κοιµάστε
για να ελέγξει την λιπαρότητα, να βελτιώσει τον τόνο της επιδερµίδας και να την ενυδατώσει.
•soothing gel moisturizer εσωκλείει πάνω από 10 φυτικά εκχυλίσµατα, καθώς επίσης
και κολλαγόνο, το οποίο αφήνει µια δροσερή επιδερµίδα.
•illuminating gel χαρίζει µια λαµπερή όψη κάνοντας την επιδερµίδα να ακτινοβολεί.
Έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για τα µεικτά δέρµατα που παρουσιάζουν διακυµάνσεις, αυτή η πολλαπλών δράσεων σειρά δεν ελέγχει
µόνο την λιπαρότητα, αλλά προσφέρει ενυδάτωση στα σηµεία που το έχουν περισσότερο ανάγκη. H τεχνολογία gel µε χαµηλό
µοριακό βάρος, βοηθάει την µεταφορά των ενεργών συστατικών ακριβώς εκεί όπου το δέρµα σας το έχει περισσότερο ανάγκη.
Αν το δέρµα σας έχει συγκεκριµένες ανάγκες τότε η σειρά αυτή θα δουλέψει καλά σε συνδυασµό µε το balancing toner, το
smoothing exfoliator, την awakening eye cream και άλλα προϊόντα περιποίησης δέρµατος για στοχευµένα αποτελέσµατα…
Ψάχνετε το SPF στην ενυδατική σας; Σας προτείνουµε την protecting day lotion για το πρωί και τη Sonya™ soothing gel
moisturizer το βράδυ.
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