
Uhaste smäd vašich vlasov s hydratačným šam-
pónom Sonya® Hydrate Shampoo, ktorý je 
vynikajúcim štartom pre bežnú starostlivosť o 
vaše vlasy. Tento šampón obohatený o špeciál-
ne zložky, má jedinečné ultra-hydratačné zlože-
nie, vďaka ktorému budú vaše vlasy odolnejšie,  
pevnejšie, a získajú väčší objem a lesk.

Aloe vera a materská kašička pomáhajú regulo-
vať prirodzenú rovnováhu vlhkosti suchých vla-
sov, pričom vlasy po nich ostanú viditeľne čis-
tejšie, lesklejšie, zdravšie a ľahšie sa budú upra-
vovať. Zamilujete sa do jeho príjemnej vône a 
vaše vlasy do tejto hydratácie. Šampón je vhod-
ný aj pre farbené vlasy. Aloe vera pomáha zvlh-
čovať a regulovať pH pokožky. Materská kašič-
ka tiež dodáva vlhkosť, vyživuje pokožku hlavy 
a zamedzuje jej vysušovaniu, čo môže spôsobo-
vať vznik lupín.  Materská  kašička tiež obsahu-
je antioxidanty a neutralizuje voľné radikály vo 
vlasoch a pomáha regenerovať poškodené vlasy.

Sonya® Hydrate Shampoo ďalej obsahuje tieto 
výživné zložky:

• Panthenol – tento derivát vitamínu B5 zvlhču-
je pokožku hlavy, redukuje štiepenie končekov 
a dodáva vlasom lesk 

• Glyceridy slnečnice PEG-10 – tento derivát 
slnečnicového oleja zanecháva vlasy lesklé a 
vytvára bohatú penu na ich dôkladné umytie.

Dôležité je nielen to, čo táto receptúra obsahu-
je, ale aj to, čo neobsahuje. Hydratačný šam-
pón Sonya neobsahuje parabény, propylén gly-
kol, SLS ani SLES.

Z L O Ž E N I E : 
Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized* Aloe 
Vera Gel/gel d’aloès officinal stabilisé*), Water 
(Aqua), Sodium C14-16 Olefin Sulfonate, 
Lauramidopropyl Betaine, Propanediol, 
Dimethicone, Coco-Glucoside, Glyceryl 
Oleate, Polyquaternium-74, Laureth-7, PEG-
80 Sorbitan Laurate, Sodium Trideceth Sulfate, 
Cocamidopropyl Hydroxysultaine, Royal 
Jelly Powder, PEG-150 Distearate, Sodium 
Lauroamphoacetate, Sodium Laureth-13 
Carboxylate, Simmondsia Chinensis (Jojoba) 
Seed Oil, Hydrolyzed Wheat Protein, Guar 
Hydroxypropyltrimonium Chloride, PEG-
10 Sunflower Glycerides, Panthenol, Glycol 
Stearate, Sodium Chloride, Phenoxyethanol, 
Methylisothiazolinone, Citric Acid, Fragrance 
(Parfum).

N Á V O D :
Šampón vmasírujte do mokrých vlasov, napeň-
te a potom dôkladne opláchnite. V prípade 
potreby postup zopakujte a napokon nanes-
te hydratačný kondicionér Sonya® Hydrate 
Conditioner. Ak chcete dosiahnuť čo najlepší 
výsledok, striedajte ho so šampónom pre objem 
vlasov Sonya® Volume Shampoo a kondicio-
nérom Sonya® Volume Conditioner. Zabráňte 
kontaktu s očami. Ak sa šampón dostane do očí, 
poriadne si ich vypláchnite vodou.

O B S A H :
355 ml

Sonya® Hydrate Shampoo

PRODUKT #349

• vhodný aj pre farbené vlasy

• reguluje prirodzenú rovnováhu vlh-
kosti vlasov

• vyrovnáva pH pokožky hlavy
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Osobná 
starostlivosť


