2. LÉPÉS
REFRESHING
TONER
BŐRÁPOLÓ
KÉSZLET

ÉLÉNKÍTŐ TONER 177 ml
Alkoholmentes bőrfrissítő tonikunk
magas aloe vera- és fehérteatartalmának köszönhetően létfontosságú
nedvességpótló anyagokat biztosítva
gondoskodik bőre tökéletes
hidratáltságáról. Használja minden reggel
és este a Sonya Aloe arctisztító tej után.

A Sonya bőrápoló készlet a tisztítás, hidratálás, valamint a bőr egészségét és
ragyogását szolgáló öt alaplépés nélkülözhetetlen eszközeit tartalmazza.
Az arctisztító tej, az élénkítő toner, az
ápoló szérum, a bőrvédő krém és a
mélytisztító bőrradír egy készletben
friss és ragyogó bőrt garantálnak.
Alkalmazza, amit öt lépésben kínál
a Sonya, és élvezze a kényeztetést,
amelyet a bőre megérdemel!

1. LÉPÉS
PURIFYING CLEANSER
ARCTISZTÍTÓ TEJ 177 ml
Különleges összetételű, aloe verát és gyümölcskivonatokat
tartalmazó arctisztítónk kíméletesen és alaposan távolítja el a
sminket és szennyeződéseket. Nem szárítja ki, használata után
lágy, friss és tiszta lesz a bőr. Minden reggel és este tisztítsa meg
bőrét az aloe arctisztító tejjel.

3. LÉPÉS
NOURISHING SERUM
ÁPOLÓ SZÉRUM 118 ml
E nagyszerű szérum beállítja bőre nedvességtartalmát,
miközben sugárzóan fiatalos eredményt biztosít. Használja
minden reggel és este a Sonya Aloe élénkítő toner után.

4. LÉPÉS
BALANCING
CREAM
BŐRVÉDŐ KRÉM 71g
Aloe verát, egyéb bőrtápláló hatású összetevőket, valamint
kiváló hidratálókomponenseket tartalmaz, így biztosítja
bőre tökéletes hidratáltságát és ragyogását. Használja
minden reggel és este az aloe ápoló szérum után.

5. LÉPÉS
DEEP-CLEANSING
EXFOLIATOR
MÉLYTISZTÍTÓ BŐRRADÍR – 118ml
Van, hogy bőre különleges tisztításra vágyik, ám fontos az
irritáló, durva összetételű bőrradírokat elkerülni. Mélytisztító,
mégis kímélő hatású készítményünk aloe verával és természetes
jojobagömböcskékkel tökéletes megoldást biztosít. Használja
hetente kétszer, a Sonya aloe arctisztító tej után.

Skin
Care

Sonya tanácsadó rovatunkban
hónapról hónapra bőrápolási tanácsokkal,
szépségreceptekkel és sminktrükkökkel segítjük
a Forever üzletasszonyait és üzletembereit, hogy
a legjobbat hozhassák ki magukból.

Különleges bőrápoló szérumunk biztosítja bőre számára a
legfontosabb nedvességpótló anyagokat, valamint tökéletes
alapot biztosít a Sonya bőrápolókészlet Balancing krémének
felszívódásához.

Az aloe vera utánozhatatlan hatóanyagai mellett további revitalizáló
hatású kivonatokat, nedvességpótló anyagokat tartalmaz. A bőrápoló
szérum alkalmazása mellett bőre lágy, selymes és egészségesen
hidratált lesz.

Bőrtisztító krémünk használatával nap mint nap megtapasztalhatja,
bőre milyen csodálatosan lágy, friss és tiszta lesz. A
legeredményesebb hatás érdekében alkalmazza az Aloe Refreshing
Tonerrel, valamint a Sonya bőrápoló készlet többi tagjával.

A készletben található bőrmegújító tonik a nélkülözhetetlen
nedvességtartalmat biztosítja optimális mennyiségben és minőségben,
hogy bőre tökéletesen hidratált lehessen. Alkoholmentes
formulánkat alkalmazza az Aloe Purifying Cleanserrel együtt.
A selyemfenyőkéreg-kivonat semlegesíti a szabad gyököket, ily módon védi
bőrünk egészségét, és biztosítja a szervezet leggyakoribb proteinjének, a
kollagénnek a szinten tartását. A szabad gyökök visszaszorítása az öregedés
elleni leghatékonyabb fegyverünk. Hagyja, hogy a Sonya® Aloe Deep
Moisturizing Cream mélyhidratáló krém hatóanyagai beszívódhassanak bőre
mélyebb rétegeibe, ezzel megőrizheti és helyreállíthatja bőre fiatalos fényét és
rugalmasságát!

Mélytisztító hatású hámlasztó bőrradírunk aloe verát és természetes
jojobagömböcskéket tartalmaz, alkalmazásával bőre tökéletesen
tiszta, mégis selymesen lágy lesz. Kímélő összetétele által – akár
hetente alkalmazva – képes beállítani bőre vízháztartásának
egyensúlyát, miközben rendkívüli hatékonyságának köszönhetően
átélheti a ragyogóan tiszta bőr élményét.

tanácsadó
Mi, nők sok időt és energiát áldozunk szépségünk megőrzésére.
Keressük azt a terméket, termékcsaládot, amely napról napra tisztít,
segít táplálni bőrünket, megvéd a környezeti ártalmaktól, ránctalanít,
feszesít, hidratál és jó keringést biztosít. Múlt havi számunkban arról
írtunk, hogy mit tehetünk mindezen célok elérése érdekében belsőleg.
Most a külső ápolásra helyezzük a hangsúlyt.
A szépségipar eláraszt bennünket ajánlataival, a folyton megújuló
összetevőjű arckrémek, tonikok láttán szinte lehetetlen eligazodni.
Vannak termékek, melyek csillogó megjelenésükkel csábítanak,
a gyártók dollármilliókat költenek reklámra, termékeik hatását
20-30 tesztalany bevonásával végzett kétes értékű „tudományos”
vizsgálatokkal igyekeznek alátámasztani. Bizonyára az e sorokat
olvasó hölgyek többsége is kipróbált már élete során számtalan
„csodakencét”, amelyek nem, vagy csak kismértékben váltották be a
hozzájuk fűzött reményeket. Azok, akik ismerik a Sonya Skin Care
kollekció nyújtotta ápolt és fiatalos megjelenésű arcbőr érzetét, nem
keresgélnek tovább!
A Sonya Skin Care kollekció egyedülálló bőrápoló termékcsalád, mely
természetes összetevői révén tisztítja, ápolja, táplálja és hidratálja
bőrünket életkortól és bőrtípustól függetlenül. Legyen ön is az
élmény részese – kényeztesse bőrét és érzékeit Sonya Skin Care
termékeinkkel!

