
Opakowanie: 118 ml

OCZYSZCZANIE

Aloesowy żel myjący

Sonya Refreshing Gel Cleanser

  TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:

•  oparty na przełomowej technologii 
nośnika żelowego

•  delikatna formuła dedykowana 
skórze mieszanej

•  oczyszcza i odświeża skórę 
bez wysuszania

•  nie zawiera mydła

KOD: 605

Poznaj pierwszy z czterech produktów tworzących 
znakomity program codziennej pielęgnacji skóry 
Sonya Daily Skincare System. Nie bez przyczyny 
każdy preparat tworzący ten program ma w swojej 
nazwie słowo gel. Sonya Daily Skincare System to 
synergiczna linia produktów na bazie żelu aloeso-
wego – rewolucyjnego nośnika, doskonałego dla 
cery mieszanej. Technologia żelowa łączy w sobie 
wszelkie dobrodziejstwa aloesu oraz potężne sub-
stancje nawilżające i roślinne, nie pozostawiając 
przy tym śladów ciężkiego osadu.

Z SONYA REFRESHING GEL CLEANSER na 
zawsze zapomnisz o tradycyjnych produktach 
myjących. Od razu po nałożeniu zauważysz, że ten 
ODŚWIEŻAJĄCY Cleanser nie wytwarza piany ani 
nie ściąga skóry. Dzieje się tak, ponieważ Sonya 
Refreshing Gel Cleanser nie bazuje na mydle, ale 
wykorzystuje żelowy nośnik, by oczyszczać skórę 
BEZ WYSUSZANIA i uszkodzeń.

Bezcenny aloe vera, wsparty składnikami roślinnymi 
z całego świata, w tym ekstraktem z orzechów 
Shikakai i olejkiem z baobabu, doskonale oczyszcza 
skórę, pomaga usuwać martwy naskórek, zabru-
dzenia i makijaż. W ten sposób Sonya Refreshing 
Gel Cleanser zapewnia nowoczesne, wyjątkowo 
skuteczne, a jednocześnie DELIKATNE OCZYSZ-
CZANIE skóry, na miarę osiągnięć kosmetologii 
XXI wieku.

SPOSÓB UŻYCIA: Nałożyć obficie na zwilżone dłonie 
i wmasować w twarz. Dokładnie spłukać. Dla najlepszych 
efektów nałożyć następnie Sonya Illuminating Gel lub Sonya 
Refining Gel Mask.

SKŁADNIKI (INCI): Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua, 
Decyl Glucoside, Propanediol, Caprylyl Methicone, Polyacrylate 
Crosspolymer-6, Sodium Cocoyl Glycinate, 1,2-Hexanediol, 
Adansonia Digitata (Baobab) Seed Oil Polyglyceryl-6 Esters, 
Acacia Concinna (Shikakai) Fruit Extract, Balanites Aegyptiaca 
(Soap berry) Fruit Extract, Gypsophila Paniculata Root Extract, 
Sodium Cocoyl Apple Amino Acids, Caesalpinia Spinosa (Tara 
tree) Gum, Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate, Sorbitan Oleate 
Decylglucoside Crosspolymer, Propanediol, Hydroxyaceto-
phenone, Caprylyl Glycol, Disodium EDTA, Ethylhexylglycerin, 
Ascorbic Acid, Citric Acid, Caprylhydroxamic Acid, Potassium 
Sorbate, Sodium Benzoate. 

Rewolucja w oczyszczaniu skóry:
Sonya Refreshing Gel Cleanser.

Zapomnij o zwykłych produktach 
myjących.

CERTYFIKATY PRODUKTU:

Certyfikat Koszerności

Certyfikat Halal

Certyfikat Międzynarodowej 
Rady Naukowej ds. Aloesu

nie testowano
na zwierzętach

bez glutenu
bez

GMO
bez

konserwantów
bez

dodatku cukru
dla

wegetarian

recykling
dla

wegan
bez 

parabenów
nie testowano
na zwierzętach

bez glutenu
bez

GMO
bez

konserwantów
bez

dodatku cukru
dla

wegetarian

recykling
dla

wegan
bez 

parabenów

ko
nt

ro
la

 w
ag

i
ps

zc
ze

le
 o

d
ży

w
ia

ni
e

p
ie

lę
gn

ac
ja

za
d

b
an

a 
sk

ó
ra

su
p

le
m

en
ta

cj
a

al
oe

so
w

e 
w

sp
ar

ci
e

155154


