
Opakowanie: 59 ml

NAWILŻANIE

Aloesowy żel nawilżający

Sonya Soothing Gel Moisturizer

  TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:

•  znakomity nośnik nawilżający

•  ponad 10 naturalnych wyciągów 
i olejków roślinnych

•  zawiera kolagen i kwas linolowy,  
by opóźniać procesy starzenia

•  doskonały dla skóry mieszanej

KOD: 608

Choć wygląda jak balsam, w istocie wyznacza zupełnie 
nową jakość w dziedzinie skutecznego nawilżania 
skóry. SONYA SOOTHING GEL MOISTURIZER 
to niezwykła emulsja, wykorzystująca rewolucyjny, 
GŁĘBOKO NAWADNIAJĄCY nośnik żelowy, wy-
pełniona po brzegi substancjami roślinnymi i innymi 
składnikami aktywnymi. Cudownie absorbowana 
przez skórę, nie pozostawia na niej lepkiego, ciężkie-
go osadu, za to nadaje jej gładkości i promiennego 
blasku. Stanowi znakomite wykończenie naszego 
autorskiego programu pielęgnacyjnego Sonya Daily 
Skincare System.

Sonya Soothing Gel Moisturizer zawiera ponad 
10 naturalnych wyciągów i olejków roślinnych, które 
synergicznie pracują dla zdrowia i piękna Twojej 
skóry. Ekstrakty z granatów, fig, morwy, miłorzębu 
japońskiego, jabłek i jojoby wspierają zatrzymywanie 
w skórze wilgoci, koją i WYRÓWNUJĄ KOLORYT.

W składzie tej znakomitej emulsji znajdują się 
również olejki ze skórki pomarańczy i manda-
rynki, rumianu rzymskiego i geranium a także 
olejki z bergamotki, które cudownie odświeżają 
i rozjaśniają cerę. Recepturę dopełniają składniki 
PRZECIWZMARSZCZKOWE, takie jak kwas 
linolowy i hydrolizowany kolagen, jak również kwas 
fitowy. Wnikając w skórę zmniejszają widoczność 
zmarszczek, załamań i drobnych linii, aby Twoja 
twarz wyglądała naprawdę młodo i promiennie.

SPOSÓB UŻYCIA: Delikatnie wmasować w skórę. Dla 
najlepszych efektów używać po nałożeniu Sonya Illuminating 
Gel lub dla głębszego nawilżenia po zastosowaniu Sonya 
Refining Gel Mask.

SKŁADNIKI (INCI): Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua, 
Propanediol, Caprylic/Capric Triglyceride, Isoamyl Laurate, 
Jojoba Esters, Cetearyl Olivate, Sodium Acrylates Copoly-
mer, Sorbitan Olivate, Glycerin, Lauroyl Lysine, Pyrus Malus 
Fruit Extract, Citrus Aurantium Dulcis (Sweet Orange) Peel 
Oil, Citrus Nobilis (Tangerine) Peel Oil, Ficus Carica (Fig) Fruit 
Extract, Ginkgo Biloba (Gingko) Nut Extract, Morus Alba (White 
Mulberry) Fruit Extract, Punica Granatum (Pomegranate) Fruit 
Extract, Anthemis Nobilis (Roman Chamomile) Flower Oil, 
Citrus Aurantium Bergamia (Bergamot) Fruit Oil, Pelargonium 
Graveolens (Pelargonium) Flower Oil, Limonene, Linalool, 
Citronellol, Hydrolyzed Jojoba Esters, Sodium Hyaluronate, 
Hydrolyzed Collagen, 1,2-Hexanediol, Ethyl Canolate, Lecithin, 
Caprylyl Glycol, Arginine, Ethylhexylglycerin, Citric Acid, 
Caprylhydroxamic Acid, Linoleic Acid, Phytic Acid, Ascorbic 
Acid, Linolenic Acid, Beta Glucan, Phenoxyethanol, Potassium 
Sorbate, Sodium Benzoate, Pentylene Glycol. 

Nawadnianie bez granic 
z Sonya Soothing Gel Moisturizer.

Przełomowa technologia 
w dziedzinie nawilżania skóry.

CERTYFIKATY PRODUKTU:

Certyfikat Koszerności

Certyfikat Halal

Certyfikat Międzynarodowej 
Rady Naukowej ds. Aloesu
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