
Sonya® Skin Care Collection
Sonya® nie je iba základom pre vašu krásu, ale 
je aj vyjadrením obnovy, lásky a obdivu. To 
všetko vašej pleti prinavrátite vďaka výrobkom s 
obsahom aloe vera, ovocných extraktov, bieleho 
čaju a hydratačným vlastnostiam. Vašu pleť 
revitalizujú a hydratujú ako nikdy predtým. 
Táto kolekcia starostlivosti o pleť obsahuje päť 
základných kozmetických prípravkov na čistenie, 
hydratáciu a celkovú starostlivosť pre zdravie a 
svieži vzhľad pokožky. Aloe Purifying Cleanser 
(hlbokočistiace pleťové mlieko), Aloe Refreshing 
Toner (osviežujúca pleťová voda), Aloe Nourishing 
Serum (výživné sérum), Aloe Balancing Cream 
(vyrovnávací krém) a Aloe Deep-Cleansing 
Exfoliator (hlbokočistiaci peeling) spolupôsobia, 
aby vašu pleť zanechali sviežu a žiarivú. Ošetrite 
svoju pleť týmito piatimi výrobkami a doprajte jej 
luxus, ktorý si zaslúži!

N Á V O D :
• Dvakrát denne si vyčistite pleť pomocou Aloe 

Purifying Cleanser.
• Dvakrát denne osviežte a hydratujte pleť 

pomocou Aloe Refreshing Toner.
• Dvakrát denne aplikujte Aloe Nourishing 

Serum.
• Dvakrát denne aplikujte Aloe Balancing 

Cream.
• Dvakrát týždenne si dôkladne vyčistite pleť 

pomocou Aloe Deep-Cleansing Exfoliator.

Kolekcia Sonya® Skin Care obsahuje:

• Aloe Purifying Cleanser (#277)

•  Aloe Refreshing Toner  (#279)

•  Aloe Nourishing Serum (#281)

•  Aloe Balancing Cream (#280)

•  Aloe Deep-Cleansing Exfoliator (#278)

(Výrobky sa predávajú aj samostatne.)

PRODUKT #282 (kolekcia)
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Použitie Sonya® Skin Care Collection 

Sonya®Aloe Purifying Cleanser
Toto úžasné čistiace pleťové mlieko 
s aloe a výťažkami z ovocia jemne 
odstraňuje make-up a odumreté 
čiastočky pokožky bez vysušenia. 
Vašu pleť zanechá nádherne hebkú, 
sviežu a čistú. Každé ráno a večer 
začnite pleť ošetrovať so Sonya® Aloe 
Purifying Cleanser.

1. krok: Končekmi prstov nanášajte 
mlieko na tvár a krk.

2. krok: Jemne vmasírujte mlieko do  
pokožky.

3. krok: Zotrite mlieko pomocou 
kozmetických tampónov, potom si 
tvár a krk opláchnite teplou vodou.

Sonya®Aloe Refreshing Toner
Táto osviežujúca pleťová voda bez 
alkoholu s obsahom aloe a bieleho 
čaju dodáva pleti potrebnú vitalitu 
a pomáha ju udržiavať perfektne 
hydratovanú. Používajte ráno a večer 
po vyčistení pleti pomocou Sonya® 
Aloe Purifying Cleanser.

1. krok: Naneste na kozmetický 
tampón.

2. krok: Aplikujte na tvár, krk, 
prípadne dekolt.

3. krok: Počkajte pár minút a 
potom aplikujte

Sonya®Aloe Nourishing Serum
Toto skvelé sérum s obsahom bieleho 
čaju chráni a hydratuje vašu pleť, 
čím pomáha udržiavať jej mladistvý 
vzhľad. Používajte ráno a večer po 
aplikácii Sonya® Aloe Refreshing 
Toner.

1. krok: Spojte končeky ukazováka
a prostredníka.

2. krok: Stlačením pumpičky 
približne 3x naneste sérum na prsty.

3. krok: Aplikujte na tvár, krk, 
prípadne dekolt.

Sonya®Aloe Balancing Cream
Obsahuje aloe, revitalizujúce extrakty 
a hydratačné zložky, ktoré pomáhajú 
udržiavať svieži vzhľad a správnu 
rovnováhu vlhkosti pleti. Používajte 
ráno a večer po aplikácii Sonya® Aloe 
Nourishing Serum.

1.krok: Vyberte plastický aplikátor a 
tanierik spod vrchnáku téglika.

2. krok: Použitím aplikátora dajte 
krém na tanierik z téglika.

3. krok: Končekmi prstov aplikujte 
krém z tanierika na tvár a krk, 
potom vmasírujte do pokožky.

Sonya®Aloe Deep-Cleansing 
Exfoliator
Tento hlbokočistiaci, ale 
jemný peeling s obsahom aloe a 
mikroperličiek z jojobového oleja je 
ideálny na dôkladnejšie vyčistenie 
pleti bez podráždenia. Používajte 
dvakrát týždenne po vyčistení pleti 
pomocou Sonya® Aloe Purifying 
Cleanser.

1. krok: Navlhčite si tvár vodou a 
vytlačte si trochu peelingu na prsty.

2. krok: Končekmi prstov si jemne 
masírujte tvár a krk približne 2-3 
minúty, vyhýbajte sa oblasti okolo 
očí.

3. krok: Opláchnite teplou vodou, 
potom vysušte čistým uterákom. 

Informácie o zložení nájdete na 
samostatných stranách o výrobkoch. 
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