
Opakowanie: 71 g

NAWILŻANIE

Aloesowy krem głęboko nawilżający

Sonya Aloe Deep Moisturizing Cream

  TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:

•  intensywne nawilżanie najbardziej 
suchej skóry

•  wyciąg z kory sosny opóźnia 
procesy starzenia

•  zmniejsza widoczność drobnych linii 
i zmarszczek 

KOD: 311

SONYA ALOE DEEP MOISTURIZING CREAM 
to jeden z ulubionych produktów Forever, który 
od lat cieszy się sławą niezrównanego SPA dla 
skóry. Zastosowany jako krem na noc doskonale 
uspokoi, zregeneruje i nawilży Twoją skórę podczas 
snu. Użyty w ciągu dnia ochroni Twoją twarz przed 
wpływem szkodliwych czynników zewnętrznych, 
które prowadzą do wysuszenia i nadmiernego 
złuszczania skóry.

Tajemnicą skuteczności Sonya Aloe Deep Moisturizing 
Cream jest połączenie czystego, stabilizowanego 
aloesu z wyciągiem z kory sosny, ceramidami 
i substancjami nawilżającym najnowszej gene-
racji. Wyciąg z kory sosny to potężny, naturalny 
ANTYUTLENIACZ, który ma moc zwalczać wolne 
rodniki, a przez to chronić bezcenny dla Twojej 
skóry kolagen. W efekcie składnik ten OPÓŹNIA 
PROCESY STARZENIA skóry, wspierając jej NA-
WILŻANIE, jędrność i elastyczność. Synergiczne 
działanie wyciągu z kory sosny z aloesem i cera-
midami pomaga zachować i dostarczyć wilgoć do 
najgłębszych warstw skóry, dzięki czemu może 
ona dłużej zostać zdrowa, piękna i pełna blasku.

Wybierz preparat Forever sprawdzony na milionach 
twarzy na całym świecie i bądź spokojny o najlepszą 
pielęgnację Twojej skóry.

SPOSÓB UŻYCIA: Ze słoiczka wyjąć szpatułkę i krążek 
ochronny. Szpatułką nanieść porcję kremu na krążek 
i opuszkami palców nałożyć na twarz i szyję. Następnie 
wmasować w skórę.

SKŁADNIKI (INCI): Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua, 
Propanediol, Butylene Glycol, C12-15 Alkyl Benzoate, Macada-
mia Integrifolia Seed Oil, Propanediol, Glyceryl Stearate, Lauryl 
Lactate, Dimethicone, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed 
Oil, Cetyl Alcohol, Sorbitol, Isostearyl Hydroxystearate, Methyl 
Gluceth-20, Arginine, Pinus Strobus Bark Extract, Ceramide 
1, Ceramide 3, Ceramide 6 II, Palmitoyl Tripeptide-5, Sodium 
Hyaluronate, Phytosphingosine, Cholesterol, Carbomer, PEG 
100 Stearate, Sodium Lauroyl Lactylate, Glycerine, Tocopherol, 
Ascorbic Acid, Citric Acid, Parfum, Benzyl Benzoate, Hexyl 
Cinnamal, Coumarin, Linalool, Chlorphenesin, Phenoxyethanol, 
Potassium Sorbate, Sodium Benzoate. 

Aby nawilżać głębiej: 
Sonya Aloe Deep  

Moisturizing Cream.

Zaspokój pragnienia skóry  
i śpij spokojnie.
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CERTYFIKATY PRODUKTU:

Certyfikat Koszerności

Certyfikat Międzynarodowej 
Rady Naukowej ds. Aloesu
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