
Sonya™ illuminating gel
Κάντε το δέρμα σας να λάμπει.

Η γλυκόριζα και ένα πλούσιο µείγµα από φύκια (πράσινα και καφέ) 
συµβάλουν στον οµοιόµορφο τόνο του δέρµατος και µειώνουν την 
εµφάνιση δυσχρωµιών λόγω ηλικίας. Το µείγµα αυτό συνδυάζεται µε 
λιποσώµατα για να διασφαλίσουµε ότι τα οφέλη τους αξιοποιούνται 
κατάλληλα από τα σηµεία που τα έχουν ανάγκη. Χρησιµοποιήσαµε 
επίσης άνθη κόκκινου τριφυλλιού, το οποίο βοηθά στην µείωση των 
διεσταλµένων πόρων.

Ένας άλλος λόγος που το κάνει να ξεχωρίζει από οτιδήποτε άλλο 
κυκλοφορεί στην αγορά είναι η µοναδική ποικιλία από πέντε Ασιατικά 
βότανα: Ρίζα scutallaria baicalensis, giycyrrhiza glabra, morus alba, 
άνθος αρτεµισίας και zizyphus jujube. Τα εξωτικά αυτά φυτά φηµίζονται 
για την ικανότητά τους να χαρίζουν οµοιόµορφο τόνο δέρµατος και 
λάµψη. 

Η βελτιωµένη όψη της επιδερµίδας σας θα χαρίσει απαλότητα και µια 
ζηλευτή υγιής λάµψη. Χρησιµοποιήστε το ως µέρος της σειράς Sonya 
Daily Skincare για βέλτιστα αποτελέσµατα.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ
• Οµαλοποιεί τον τόνο του δέρµατος

• Κάνει το δέρµα σας να λάµπει

• Μειώνει την εµφάνιση των διεσταλµένων πόρων 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
28.3 g

ΟΔΗΓΙΕΣ
Μετά τον καθαρισµό, κάντε απαλό µασαζ 

εφαρµόζοντας µια µικρή ποσότητα σε όλο το 

πρόσωπο για λάµψη. Για καλύτερα αποτελέσµατα 

συνδυάστε την µε το refreshing gel cleanser, τη 

refining gel mask και το soothing gel moisturizer.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
Δεν γίνονται δοκιµές στα ζώα, IASC (Διεθνές 
Επιστηµονικό Συµβούλιο Αλόης), Kosher

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized Aloe 
Vera Gel), Aqua, Propanediol, Niacinamide, 
Caprylyl Methicone, Cetearyl Olivate, Sodium 
Acrylates Copolymer, Butylene Glycol, Sorbitan 
Olivate, Trifolium Pratense Flower Extract, 
Morus Alba Root Extract, Ziziphus Jujuba Fruit 
Extract, Scutellaria Baicalensis Root Extract, 
Artemisia Capillaris Flower Extract, Glycyrrhiza 
Glabra Root Extract, Ruttnera Lamellosa Oil, 
Dicrateria Rotunda Oil, 1,2-Hexanediol, Lecithin, 
Caprylyl Glycol, Phytic Acid, Ethylhexylglycerin, 
Caprylhydroxamic Acid, Sorbitan Laurate, 
Oligopeptide-68, Sodium Oleate, Glycine Soja 
Oil, Acetyl Dipeptide-1 Cetyl Ester, Isopentyldiol, 
Citric Acid, Hydrogenated Lecithin, Disodium 
Edta, Glycerin, Hydroxyethylcellulose, Ascorbic 
Acid, Sodium Ascorbate, Potassium Sorbate, 
Sodium Benzoate, Phenoxyethanol.
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ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

Χωρίς γλουτένη  Καταλληλο για χορτοφάγους


