
Sonya® Skin Care Collection

CUIDADOS DA PELE

Cód.: 282

PONTOS-CHAVE

• Nova linha para o rosto, à base de  

Aloe 

• Ingredientes de vanguarda em 

sinergia com o Aloe Vera

• Proporciona pele suave e radiante

• Ideal para peles jovens e maduras 

• Suave até para as peles mais 

sensíveis 

• Excelente opção para oferta

• Os componentes podem ser adquiri-

dos separadamente

A marca Sonya® é mais do que simples-
mente apenas sinónimo de beleza: é uma 
expressão de rejuvenescimento, admiração 
e amor. As fórmulas da nossa colecção são 
compostas pelos ingredientes seleccionados 
tais como o aloe vera, extractos de frutas, 
chá branco e hidratantes inovadores em 
conseguir obter o máximo resultado para a 
sua pele. Estes ingredientes ajudarão a reju-
venescer e hidratar a sua pele como nunca. 

A Sonya® Skin Care Collection contém 
cinco elementos fundamentais destinados 
a limpar, hidratar e manter a pele fresca e 
com aparência saudável: 

• Aloe Purifying Cleanser
• Aloe Refreshing Toner
• Aloe Nourishing Serum
• Aloe Balancing Cream
• Aloe Deep-Cleasing Exfoliator 

Estes produtos actuam em sinergia para que 
a pele fique resplandecente, iluminada e 
fresca. 

Mime a sua pele com este processo de 5 eta-
pas e cuide da sua pele, esta merece.    

MODO DE USAR

1.° Limpe a pele de manhã e à noite com o  
Aloe Purifying Cleanser, em seguida:

2.° Tonifique a pele com o Aloe Refreshing  
Toner

3.° Aplique o Aloe Nourishing Serum de 
manhã e à noite após os 2 primeiros 
passos, em seguida:

4.° Aplique o Aloe Balancing Cream de 
manhã e à noite após os 3 primeiros 

5.° Para a manutenção da pele, faça uma es-
foliação 2 vezes por semana com o Aloe 
Deep-Cleasing Exfoliator. 
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Sonya® Skin Care Collection 
Instruções de Utilização

SONYA® ALOE PURIFYING 
CLEANSER 
Esta loção de limpeza com aloe vera e ex-
tractos de fruta remove com suavidade os 
resíduos de maquilhagem e impurezas da 
pele, sem a desidratar. Sentirá a sua pele 
maravilhosamente fresca, macia e limpa. 
Comece todas as manhãs e termine o dia 
com o processo de limpeza da pele:
Passo 1: Aplique a loção nos seus dedos e 
espalhe pelo rosto e pescoço
Passo 2: Massaje a loção pelo rosto e 
pescoço
Passo 3: Com um algodão retire o excesso 
e de seguida passe o rosto e pescoço
por água com água tépida

SONYA® ALOE REFRESHING 
TONER
Este tónico refrescante sem alcool à base 
de aloe vera e chá branco fornece uma hi-
dratação vital para a manutenção da pele. 
Utilize de manhã e noite após a limpeza 
com o Sonya® Aloe Purifying Cleanser. 
Passo 1: Aplique o tónico num algodão 
Passo 2: Aplique no rosto e pescoço ou 
onde necessitar 
Passo 3: Espere uns momentos antes de 
aplicar o Sonya® Aloe Nourishing Serum.

SONYA® ALOE NOURISHING 
SERUM
Este maravilhoso serum enriquecido com 
chá branco preserva e dá esplendor à sua 
pele mantendo-a hidratada e com uma 
aparência jovial.  
Use de manhã e à noite após o Sonya® 
Aloe Refreshing Toner.
Passo 1: Aplique 3 porções nos dedos
Passo 2: Aplique e massaje no rosto e 
pescoço ou onde necessitar
Passo 3: Espere uns momentos antes de 
aplicar o Sonya® Balancing Cream.

SONYA® ALOE BALANCING 
CREAM 
Contém aloe vera, ingredientes revitalizan-
tes e inovadores hidratantes para auxiliar 
a manter o equilíbrio e o aspecto radioso 
da pele.  
Use de manhã e à noite após o Sonya® 
Aloe Nourishing Serum.
Passo 1: Remova tampa e colher na abertu-
ra do frasco
Passo 2: Com a pequena colher coloque o 
creme na tampa do frasco
Passo 3: Com os seus dedos aplique o 
creme da tampa na sua pele e massaje no 
rosto e pescoço. 

SONYA® ALOE DEEP-CLEAN-
SING EXFOLIATOR 
Indicado para quando a sua pele neces-
sita de uma esfoliação extra mas sem a 
irritação causada por agentes agressivos 
à pele de outros produtos. Este esfoliante 
à base de aloe vera e esferas de jojoba é 
mais uma opção que temos para si. 
Indicado para utilizar 2 vezes por semana 
após limpar a pele com o Sonya® Aloe 
Purifying Cleanser. 
 Passo 1: Humedeça a pele do rosto com 
água tépida e aplique o esfoliante com os 
seus dedos
Passo 2: Massaje gentilmente com a pon-
ta dos dedos o rosto e pescoço durante 
cerca de 2 a 3 minutos, evitando a zona 
dos olhos. Massaje bem nos locais onde a 
pele é mais gordurosa e/ou contém pontos 
negros
Passo 3: Lave com água tépida e seque 
com uma toalha macia. 
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