
Έκδοση 01
Κωδικός #605

Περιποίηση Δέρµατος

Sonya™ refreshing gel cleanser
H τελευταία λέξη στον καθαρισµό

◗ Περιποιείται, καθώς καθαρίζει

◗ Οι ιδιότητες της αλόης καταπραΰνουν

◗ Απαλός αφρός για το µεικτό δέρµα

®

Ξεχάστε τα παραδοσιακά προϊόντα µε βάση το σαπούνι! Ήρθε το νέο 
refreshing gel cleanser, ένα σύστηµα καθαρισµού µε τεχνολογία gel που 
καθαρίζει χωρίς να ταλαιπωρεί την επιδερµίδα χάρη στις ιδιότητες του σταθερο-
ποιηµένου ζελέ της αλόης βέρα και των ισχυρών βοτάνων που περιλαµβάνονται.

Από την ώρα που θα το εφαρµόσετε στο δέρµα σας θα παρατηρήσετε τις 
δροσιστικές του ιδιότητες, χωρίς να είναι υπερβολικά αφρώδες και χωρίς να 
στεγνώνει ή να τραβάει το δέρµα σας. Το τζελ της αλόης µας είναι εµπλουτισµέ-
νο µε συστατικά από όλο τον κόσµο σχεδιασµένο µε τον πιο προηγµένο και τον 
καλύτερο τρόπο, για να καθαρίζετε το πρόσωπό σας, τόσο το πρωί, όσο και το 
βράδυ χαρίζοντάς σας µια απαλή εµπειρία.

Τα αµινοξέα του µήλου και η υδροξυακετοφαινόνη εµπλουτίζουν τον απαλό 
αφρό του refreshing gel cleanser για να καλύψουν τις ανάγκες του µεικτού 
δέρµατος. Εκχυλίσµατα από τον καρπό ακακίας (acacia concinna), που ευδοκι-
µεί στα τροπικά δάση της Ασίας συµβάλει στις ιδιότητες αυτού του φυσικού 
καθαριστικού να αποµακρύνει τα νεκρά κύτταρα, τους ρύπους και το µακιγιάζ 
για µια βαθιά, αλλά απαλή εµπειρία καθαρισµού.

Το refreshing gel cleanser δεν περιέχει απλά καθαριστικούς παράγοντες, αλλά 
και ενυδατικούς όπως ψυχρής έκθλιψης έλαιο baobab - γνωστό για ακόρεστα 
λιπαρά οξέα. Το έλαιο Baobab προέρχεται από τα δέντρα της Σενεγάλης. Το 
δέντρο αυτό είναι επίσης γνωστό ως “το δέντρο της ζωής” στους ντόπιους, και 
λέγεται ότι ζει πάνω από 500 χρόνια. Η δύναµη και η µακροβιότητά του µας 
προσφέρει τα ιδανικά εκχυλίσµατα για να απογειώσουµε αυτή τη σύνθεση.

ΠΕΡΙΕΧΕΙ
118 ml
OΔΗΓΙΕΣ
Εφαρµόστε µια γενναιόδωρη ποσότητα σε βρεγµένα δάχτυλα 
και κάντε µασάζ στην επιδερµίδα. Ξεπλύνετε προσεχτικά για µια 
αναζωογονηµένη όψη στο δέρµα. Για καλύτερα αποτελέσµατα, 
εφαρµόστε στη συνέχεια το illuminating gel ή το refining gel 
mask.
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.

Συστατικά: Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua, Decyl Glucoside, 
Propanediol, Caprylyl Methicone, Polyacrylate Crosspolymer-6, 
Sodium Cocoyl Glycinate, 1,2-Hexanediol, Adansonia Digitata 
(Baobab) Seed Oil Polyglyceryl-6 Esters, Acacia Concinna 
(Shikakai) Fruit Extract, Balanites Aegyptiaca (Soap berry) Fruit 
Extract, Gypsophila Paniculata Root Extract, Sodium Cocoyl Apple 
Amino Acids, Caesalpinia Spinosa (Tara tree) Gum, 
Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate, Sorbitan Oleate Decylglucoside 
Crosspolymer, Propanediol, Hydroxyacetophenone, Caprylyl Glycol, 
Disodium EDTA, Ethylhexylglycerin, Ascorbic Acid, Citric Acid, 
Caprylhydroxamic Acid, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate.



Έκδοση 01
Κωδικός #609

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.



Έκδοση 01
Κωδικός #608

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.



Έκδοση 01
Κωδικός #607

Περιποίηση Δέρµατος

Sonya™ refining gel mask
Η αληθινή ωραία κοιµωµένη

ΠΕΡΙΕΧΕΙ
59 ml

ΟΔΗΓΙΕΣ
Εφαρµόστε µια γενναιόδωρη ποσότητα σε όλο το πρόσωπο 
πριν από τον ύπνο. Αφήστε το προϊόν κατά τη διάρκεια της 
νύχτας. Το πρωί ξεπλύνετε προσεχτικά για µια 
ισορροπηµένη όψη. Για καλύτερα αποτελέσµατα  
εφαρµόστε 2-3 φορές την εβδοµάδα.

 
  

◗ Προάγει τον υγιή τόνο της επιδερµίδας

◗ Σχεδιασµένη για τις διακυµάνσεις του µεικτού δέρµατος

®

Η refining gel mask δίνει νέο νόηµα στον όρο “η ωραία κοιµωµένη”.

Επιστηµονικά σχεδιασµένη για να βελτιστοποιήσει τον τρόπο µε τον οποίο το 
δέρµα σας µεταβάλλεται σταδιακά το βράδυ, η refining gel mask αξιοποιεί 
τις φυσικές λειτουργίες του οργανισµού, ενώ εσείς κοιµάστε, για να 
συµβάλλει στην εξισορρόπησή του – ελέγχοντας τη λιπαρότητα, παρέχοντας 
ενυδάτωση και φωτίζοντας την όψη της επιδερµίδας.

Για να αξιοποιήσουµε στο έπακρο την ώρα του ύπνου, εµπλουτίσαµε αυτό το 
gel µε µια γενναιόδωρη προσθήκη βοτάνων όπως: Έλαιο από καρότο, έλαιο 
από βασιλικό, έλαιο από άνθος Artemisia Pallens (είδος αρτεµισίας) και έλαιο 
σόγιας.

Καθώς το δροσερό gel απορροφάται γρήγορα από το δέρµα, θα νιώσετε τις 
ενυδατικές ιδιότητες του πλούσιου σταθεροποιηµένου ζελέ της αλόης βέρα 
και άλλων ενυδατικών όπως: εκχυλίσµατα µήλου και εκχυλίσµατα τριφυλλιού 
που αφήνουν το δέρµα απαλό µε µία λάµψη νεότητας. Εκχύλισµα από 
Korean bamboo (Sasa quelpaertensis) και γλυκόριζας, η οποία 
χρησιµοποιείται για πάνω από 3000 χρόνια, προσφέρουν στη σύνθεση 
αντιοξειδωτικές ιδιότητες. Αυτή η σύνθεση υψίστης ποιότητας ενυδατώνει την 
επιδερµίδα, ενώ εσείς κοιµάστε, χωρίς να αφήνει λιπαρότητα στο δέρµα.

Εφαρµόζοντας 2-3 φορές την εβδοµάδα, θα ξυπνάτε και το δέρµα σας θα 
δείχνει πιο φωτεινό, νεότερο και πιο ισορροπηµένο.

◗ Θρέφει το δέρµα σας, ενώ εσείς κοιµάστε

Συστατικά: Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua, Glycerin, 
Dimethicone, Pyrus Malus Fruit Extract, Caprylyl Methicone, 
Ammonium Acryloyldimethyltaurate/ VP Copolymer, Sasa 
Quelpaertensis (Jeju Jori) Extract, Trifolium Pratense (Red Clover) 
Flower Extract, Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract, Daucus 
Carota Sativa (Carrot) Seed Oil, Ocimum Basilicum (Basil) Oil, 
Artemisia Pallens (Davana) Flower Oil, Glycine Soja (Soybean) Oil, 
Sorbitan Oleate Decylglucoside Crosspolymer, Isopentyldiol, 
Polyacrylate Crosspolymer-6, Propanediol, Dimethicone 
Crosspolymer, Caprylyl Glycol, Citric Acid, Disodium EDTA, Ascorbic 
Acid, Phenoxyethanol, Potassium Sorbate, Ethylhexylglycerin, 
Hexylene Glycol, Sodium Benzoate.



Έκδοση 01
Κωδικός #606

Περιποίηση Δέρµατος

Sonya™ illuminating gel
Για λαµπερό δέρµα

◗ Οµοιόµορφος τόνος στην επιδερµίδα

◗ Φωτίζει την όψη του δέρµατος

◗ Μειώνει την εµφάνιση των διεσταλµένων πόρων

Το να συστήνετε το προϊόν αυτό θα σας αφήσει ασπροπρόσωπους κυριολεκτικά, 
όταν θα ανακαλύψετε την φυσική λάµψη που προσδίδει στο δέρµα σας.

To νεανικό δέρµα έχει µια φυσική λάµψη. Χαρίστε και πάλι στην επιδερµίδα σας 
την φυσική της λάµψη µε το illuminating gel. Εσωκλείονται πεπτίδια σε αυτό το 
gel που απορροφάται γρήγορα και που βοηθά συνολικά στις δυσχρωµίες του 
δέρµατος.

Περιλαµβάνει γλυκόριζα και ένα πλούσιο µείγµα από φύκια (πράσινα και καφέ) 
που συµβάλουν στον οµοιόµορφο τόνο του δέρµατος και µειώνουν την 
εµφάνιση δυσχρωµιών λόγω ηλικίας. Το µείγµα αυτό συνδυάζεται µε 
λιποσώµατα για να διασφαλίσουµε ότι τα οφέλη τους αξιοποιούνται κατάλληλα 
από τα σηµεία που τα έχουν ανάγκη. Χρησιµοποιήσαµε επίσης άνθη κόκκινου 
τριφυλλιού, το οποίο βοηθά στην µείωση των διεσταλµένων πόρων.

Ένας άλλος λόγος που το κάνει να ξεχωρίζει από οτιδήποτε άλλο κυκλοφορεί 
στην αγορά είναι η µοναδική ποικιλία από πέντε Ασιατικά βότανα: Ρίζα scutallaria 
baicalensis, giycyrrhiza glabra, morus alba, άνθος αρτεµισίας και zizyphus 
jujuba. Τα εξωτικά αυτά φυτά φηµίζονται για την ικανότητά τους να προσφέρουν 
µοναδική λάµψη στην επιδερµίδα αφήνοντάς την απαλή, λεία και λαµπερή!

Η βελτιωµένη όψη της επιδερµίδας σας θα χαρίσει απαλότητα και µια ζηλευτή 
υγιής λάµψη.

Ελέγξτε τη λιπαρότητα και χαρίστε ενυδάτωση στα σηµεία που την έχουν 
περισσότερο ανάγκη από τη σειρά Sonya™ daily skincare system.

ΠΕΡΙΕΧΕΙ
28.3 g

ΟΔΗΓΙΕΣ
Μετά τον καθαρισµό, κάντε απαλό µασαζ εφαρµόζοντας µια 
µικρή ποσότητα σε όλο το πρόσωπο για φωτεινότητα. Για 
καλύτερα αποτελέσµατα συνδυάστε την µε το refreshing gel 
cleanser, τη refining gel mask και το soothing gel moisturizer. 
Ξεβγάλετε προσεχτικά το πρωί για µια ισορροπηµένη όψη. 
Χρησιµοποιήστε τουλάχιστον 2- 3 φορές την εβδοµάδα για 
καλύτερα αποτελέσµατα. 

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.

®

Συστατικά: Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua, Propanediol, Caprylyl 
Methicone, Niacinamide, Cetearyl Olivate, Sodium Acrylates 
Copolymer, Butylene Glycol, Sorbitan Olivate, Trifolium Pratense (Red 
clover) Flower Extract, Scutellaria Baicalensis (Scullcap) Root Extract, 
Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract, Morus Alba (White 
mulberry) Root Extract, Artemisia Capillaris (Wormwood) Flower 
Extract, Zizyphus Jujuba (Jujube) Fruit Extract, Dicrateria rotunda oil, 
Ruttnera Lamellosa oil, Lecithin, Hydrogenated Lecithin, Acetyl 
Dipeptide-1 Cetyl Ester, Oligopeptide-68, Isopentyldiol, 
1,2-Hexanediol, Caprylyl Glycol, Citric Acid, Phytic Acid, Ascorbic 
Acid, Ethylhexylglycerin, Caprylhydroxamic Acid, Sorbitan Laurate, 
Sodium Oleate, Disodium EDTA, Hydroxyethylcellulose, 
Phenoxyethanol, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate.


