
Opakowanie: 28,3 g

ROZJAŚNIANIE

Aloesowy żel rozjaśniający

Sonya Illuminating Gel

  TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:

•  przełomowa technologia 
rozjaśniająca skórę

•  rozświetla ogólny wygląd twarzy

•  wyrównuje koloryt i teksturę skóry

•  antidotum na nadmiernie widoczne 
pory skóry

KOD: 606

W SONYA ILLUMINATING GEL zaangażowali-
śmy najpotężniejsze składniki roślinne, aby ukryte 
w nich siły natury pracowały na Twoją rozjaśnioną, 
promienną, pełną blasku skórę!

Tajemnicą fenomenalnej receptury Sonya Illuminating 
Gel jest korzeń lukrecji oraz mieszanka zielonych 
i brązowych alg. Ze zdumiewającą skutecznością 
WYRÓWNUJĄ one koloryt skóry oraz OSŁABIAJĄ 
WIDOCZNOŚĆ PRZEBARWIEŃ i brązowych plam.

Dodany do preparatu wyciąg z kwiatu czerwonej 
koniczyny to antidotum na rozszerzone, nadmier-
nie widoczne pory skóry. Dołączyliśmy do niego 
wyjątkową kolekcję pięciu egzotycznych roślin 
pochodzenia azjatyckiego, znanych od wieków 
ze zdolności wyrównywania i ROZJAŚNIANIA 
odcienia cery. Są wśród nich tarczyca bajkalska, 
głożyna i morwa biała. Te i pozostałe składniki 
Sonya Illuminating Gel zostały umieszczone w żelu 
aloesowym – przełomowym nośniku, dedykowanym 
dla cery mieszanej.

Włączając Sonya Illuminating Gel do codziennych 
zabiegów pielęgnacyjnych zapewnisz swojej skórze 
taką gładkość, miękkość i zdrowy blask, jakie nigdy 
wcześniej nie były jej udziałem. Każdy dzień, w któ-
rym zaufasz linii kosmetyków Sonya Daily Skincare 
System, przybliży Cię do upragnionego celu: Twoja 
skóra rozpromieni się prawdziwym pięknem!

SPOSÓB UŻYCIA: Delikatnie wmasować niewielką 
ilość w czystą skórę. Dla najlepszych efektów używać 
w połączeniu z Sonya Refreshing Gel Cleanser, Sonya 
Refining Gel Mask oraz Sonya Soothing Gel Moisturizer.

SKŁADNIKI (INCI): Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua, 
Propanediol, Caprylyl Methicone, Niacinamide, Cetearyl 
Olivate, Sodium Acrylates Copolymer, Butylene Glycol, Sor-
bitan Olivate, Trifolium Pratense (Red Clover) Flower Extract, 
Scutellaria Baicalensis (Scullcap) Root Extract, Glycyrrhiza 
Glabra (Licorice) Root Extract, Morus Alba (White Mulberry) 
Root Extract, Artemisia Capillaris (Wormwood) Flower Extract, 
Zizyphus Jujuba (Jujube) Fruit Extract, Dicrateria Rotunda 
Oil, Ruttnera Lamellosa Oil, Lecithin, Hydrogenated Lecithin, 
Acetyl Dipeptide-1 Cetyl Ester, Oligopeptide-68, Isopentyldiol, 
1,2-Hexanediol, Caprylyl Glycol, Citric Acid, Phytic Acid, Ascor-
bic Acid, Ethylhexylglycerin, Caprylhydroxamic Acid, Sorbitan 
Laurate, Sodium Oleate, Disodium EDTA, Phenoxyethanol, 
Hydroxyethylcellulose, Glycerin, Glycine Soja Oil Tocopherol, 
Potassium Sorbate, Sodium Benzoate. 

Rozjaśnij twarz siłami natury 
z Sonya Illuminating Gel.

Skóra rozpromieniona 
doskonałym pięknem.

CERTYFIKATY PRODUKTU:

Certyfikat Koszerności

Certyfikat Halal

Certyfikat Międzynarodowej 
Rady Naukowej ds. Aloesu
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