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CUIDADOS DA PELE

Cód.: 311

PONTOS-CHAVE

• Ultra hidratação, até mesmo para as 

peles mais secas

• Contém Extracto de Casca de Pinheiro 

para combater os radicais livres

• Ajuda a reparar e a preservar o 

brilho da pele jovem e a manter o 

aspecto resplandecente. 

INGREDIENTES
Aloe Barbadensis Leaf  Juice (Stabilized Aloe 
Vera Gel), Water (Aqua), Propanediol, Butylene 
Glycol, Macadamia Ternifolia Seed Oil, C12-
15 Alkyl Benzoate, Glyceryl Stearate, Lauryl 
Lactate, Sorbitol, Dimethicone, Helianthus 
Annuus (Sunflower) Seed Oil, Cetyl Alcohol, 
Methyl Gluceth-20, Isostearyl Hydroxystearate, 
Arginine, PEG-100 Stearate, Carbomer, Pinus 
Strobus Bark Extract, Glycerin, Palmitoyl 
Tripeptide-5, Ceramide 3, Ceramide 6 II, 
Ceramide 1, Phytosphingosine, Cholesterol, 
Sodium Lauroyl Lactylate, Xanthan Gum, 
Sodium Hyaluronate, Phenoxyethanol, 
Methylisothiazolinone, Fragrance (Parfum).

CONTEÚDO
71 g. 

MODO DE USAR
Para uma hidratação profunda, aplique o Sonya 
Aloe Deep Moisturizing Cream à noite, depois 
do Aloe Nourishing Serum. Remova a colher 
plástica e o disco que se encontram por baixo 
da tampa. Utilizando a colher retire algumas 
porções de creme e coloque no disco plástico. 
Com a ponta dos dedos aplique o creme do 
disco, no rosto e pescoço. Massajar para que o 
creme penetre na pele. Passe o disco e colher 
por água quente após cada utilização e seque 
com uma toalha limpa antes de voltar a colocá-
los debaixo da tampa para futuras utilizações.  

Sonya® Aloe Deep Moisturizing Cream 

O Sonya® Aloe Deep Moisturizing Cre-
am com Extracto de Casca do Pinheiro é a 
grande novidade na linha Sonya Skin Care 
Collection. Este hidratante que actua profun-
damente a nível da epiderme sacia a pele da 
sede causada pela desidratação e restitui a hi-
dratação como nunca! 

O Extracto da Casca de Pinheiro contém 
substâncias naturais chamadas OPCs (Pro-
antocianidas Oligoméricas), as quais têm as 
mais elevadas propriedades antioxidantes 
alguma vez encontradas na Natureza. Como 
resultado, o Extracto da Casca de Pinheiro 
combate os radicais livres para ajudar a pre-
servar e aumentar o colagénio, que é, sem 
dúvida a proteína mais abundante no nosso 
organismo. 

De acordo com os cientistas, o combate aos 
radicais livres é uma das melhores maneiras de 
prevenir os sinais do envelhecimento. O Sonya 
Aloe Deep Moisturizing Cream, um creme de 
última geração, combina o Extracto da Casca 
de Pinheiro com o gel aloe vera estabilizado, 
ceramidas e outros hidratantes inovadores que 
ajudam a manter e a devolver a hidratação pro-
funda às camadas exteriores da pele. Repara a 
pele restituindo o brilho da pele jovem e o as-
pecto resplandecente.


