
Hydratačný kondicionér Sonya® zvlhčuje,      
uľahčuje rozčesávanie a zjemňuje suché a láma-
vé vlasy, zlepšuje ich úpravu a vlasy sú po ňom 
hebké a lesklé. Je výborným doplnkom k hyd-
ratačnému šampónu Sonya® Hydrate Shampoo.

Sonya® Hydrate Conditioner obsahuje aloe vera 
a materskú kašičku, ktoré pomáhajú suchým a 
lámavým vlasom, aby si udržali vlhkosť, ktorú 
tak veľmi potrebujú. Pomáha vyživovať pokož-
ku hlavy, zabraňuje štiepeniu vlasov, pričom ich 
zanecháva jemné, lesklé a budú sa mimoriadne 
ľahko upravovať. Okrem toho sa zamilujete do 
jeho príjemnej vône. 

Sonya® Hydrate Conditioner ďalej obsahuje 
tieto výživné zložky:

• Hydrolyzovaný pšeničný proteín – udržiava vlh-
kosť, stará sa o hustotu vlasov, zjednodušuje ich 
úpravu, zjemňuje vlasy oslabené chemickými 
ošetreniami 

• Olej z makadamových orechov – dodáva lesk

• Jojobový olej – pomáha zvýšiť odolnosť vla-
sov proti zauzleniu, vysušovaniu a rozštiepeným 
končekom.

Z L O Ž E N I E : 
Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized* 
Aloe Vera Gel/gel d’aloès officinal sta-
bilisé*), Water (Aqua), Cetyl Alcohol, 
Dimethicone, Macadamia Integrifolia 
Seed Oil, Helianthus Annuus (Sunflower) 
Seed Oil, Propanediol, Behentrimonium 
Chloride, Behentrimonium Methosulfate, 
Bis-Hydroxy/Methoxy Amodimethicone, 
Royal Jelly Powder, Simmondsia Chinensis 
(Jojoba) Seed Oil, Hydrolyzed Wheat Protein, 
Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, 
Panthenol, Butylene Glycol, Glyceryl Stearate, 
Phenoxyethanol, Methylisothiazolinone, 
Fragrance (Parfum).

O B S A H :
355 ml

N Á V O D :
Po umytí vlasov hydratačným šampónom 
Sonya® Hydrate Shampoo si jemne vmasíruj-
te do vlasov tento kondicionér a nechajte ho 
pôsobiť 2 až 3 minúty. Vlasy si potom dôklad-
ne opláchnite. 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 kondicionér dostane do 
očí, poriadne si ich vypláchnite vodou.

Sonya® Hydrate Conditioner

PRODUKT #350

• vhodný aj pre farbené vlasy

• zvyšuje vlhkosť a lesk

• uľahčuje rozčesávanie vlasov a zjedno-
dušuje ich úpravu

• vyrovnáva pH pokožky hlavy
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Osobná 
starostlivosť


