ALOE FLEUR DE JOUVENCE

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ:
ELSŐ LÉPÉS – TISZTÍTÁS
Az Aloe Cleanser hipoallergén, nem zsíros hatású, kiegyenlített pH-jú és
hidratáló hatású arctisztító tej. HASZNÁLATA: Minden reggel és este
vigyen fel néhány csepp Aloe arctisztítót az ujjhegyeivel lágy, körkörös
mozdulatokkal az arcra és a nyakra. Eltávolítja a makeup-ot, a
szennyeződést, az elhalt hámréteget. Óvatosan törölje le nedves kendővel
vagy zsebkendővel. Használata után a bőr tisztává, lággyá és rugalmassá
válik.
MÁSODIK LÉPÉS – TONIZÁLÁS
A Rehydrating Toner alkoholmentes, a bőrt nem szárítja. Az Aloe Vera és
Varázsbogyó, valamint más gyógynövények természetes kivonatával és
speciális bőrnedvesítő összetevőivel tonizálja az arcbőrt. Collagén és
allantoin tartalma kondícionálja a sejteket. A hidratáló arctonik
kíméletesen távolítja el a bőrön maradt arctisztító és az arcfesték
maradék szennyeződéseit, valamint az elhalt hámsejteket, így élettel telíti
a fakó bőrt. HASZNÁLATA: Vattadarab segítségével törölje át arcát
minden reggel és este, amíg a vatta nem tartalmaz szennyeződést. A bőre
tisztává, zárt pórusúvá, simábbá válik.

HARMADIK LÉPÉS – HIDRATÁLÁS (REGGEL)
A Firming Day Lotion nappali hidratáló arctej, ami segít megőrizni a bőr
egészségét, életteli megjelenését. Aloe Vera kivonatot és más speciális
hidratáló összetevőket tartalmaz, amely elősegíti a bőr megfelelő
struktúrájának fenntartását és fiatalos megjelenését. C és E vitamint
tartalmaz. HASZNÁLATA: Használja minden reggel az arc tisztítása és
tonizálása után. Jó alapot biztosít a Sonya dekorkozmetikumok számára.
Ujjhegyeivel néhány csepp hidratálót vigyen fel az arcra, óvatosan
masszírozza be a bőrbe felfelé irányuló mozdulatokkal. Hagyja
megszáradni, mielőtt a makeup-ot alkalmazza.
HARMADIK LÉPÉS – HIDRATÁLÁS (ESTE)
A Recovering Night Creme hidratálja, megnyugtatja és feltölti a bőrét,
mialatt Ön alszik. C, F vitamint és B5 provitamint tartalmaz. Speciális
bőrfeltöltő hatása a felhasznált növényi kivonatokból és a propoliszból
ered. HASZNÁLATA: Minden este lefekvés előtt, miután megtisztította az
arcát, ujjhegyeivel vigye fel a regeneráló krémet az arcra és a nyakra
mindaddig, amíg vékony, filmszerű réteg nem képződik a bőrön.
ALOE FLEUR DE JOUVENCE – REVITALIZÁLÓ MASZK LEÍRÁSA
A legjobb hatás érdekében kérjük, hogy olvassa el figyelmesen és tartsa
be a használati útmutatásokat. A Revitalizáló maszk hetente 2-3
alkalommal ajánlott a bársonyos, feszes, tiszta arcbőr érdekében.
Elkészítéséhez egy teáskanál Mask Powder-t egy teáskanál Aloe
Activátorral keverjen össze, amíg a keverék állománya homogén, sűrűn
folyó nem lesz. Ecsettel vékonyan kenje fel a nyakra és az arcra a nyaktól
felfele haladva, és kb. 30 percig relaxáljon. Nedves törlővel távolítsa el a
maszkot, majd az arcon és a nyakon maradó maszkot meleg vízzel öblítse
le. Ezután törölje át bőrét tonikkal és krémezze be hidratáló krémmel.
FONTOS: Kerülje a szembe kerülést. Allergia vagy érzékeny bőr esetén
javasoljuk a termékeknek a felkar belső kisebb bőrfelületén történő
vizsgálatát a lehetséges allergiás reakciók ellenőrzése céljából.
Megjegyzés: A Revitalizáló Maszk por/Aloe Activator keverék alkalmazása
után rövid ideig izomösszehúzódást lehet észlelni, illetve érezni. Esetleg
enyhe viszketés is előfordulhat. Amennyiben ez előfordulna, ujjunkkal
enyhén nyomjuk meg a helyet, amíg az érzés nem múlik. Ne vakarjuk
vagy dörzsöljük a bőrt!

