
Sonya™ refreshing gel cleanser
The latest in cleansing.

Odhoďte tradičné čistiace prípravky na báze mydla a začnite používať 
náš najnovší refreshing gel cleanser. Tento gél na tvár pleť vyčistí bez 
toho, aby mechanicky poškodil vašu pokožku, a dodáva jej obrovské 
množstvo účinných látok z aloe a ďalších rastlín.

Akonáhle sa tento chladivý gél dotkne vašej pokožky, všimnete si, že sa 
nejedná o bežný penivý prípravok, ktorý pleť napína a vysušuje. Náš gél 
z aloe, posilňovaný prísadami z celého sveta, zaisťuje najnovší a najlepší 
spôsob čistenia tváre ráno aj večer. Doprajte si jemný a upokojujúci 
zážitok.

Jablkové aminokyseliny a hydroxyacetofenon obohacujú mäkkú penu, 
ktorá vyhovuje najmä zmiešanej pleti. Ovocie Shikakai (acacia concinna) 
nájdete v ázijských tropických pralesoch. Výťažok z neho funguje ako 
prírodný čistiaci prostriedok a pomáha odstraňovať nahromadené 
odumreté bunky, nečistoty a mejkap. Vašu pleť vyčistí dôkladne, ale 
šetrne.

Refreshing gel cleanser obsahuje nielen čistiace prostriedky, ale je 
tiež plný zvlhčujúcich látok, ako za studena lisovaný baobabový olej s 
obsahom prospešných nenasýtených mastných kyselín. Baobabový 
olej pochádza zo stromu rastúceho v Senegale, ktorému domorodé 
obyvateľstvo nepovie inak ako “strom života”. Žije totiž viac ako 500 
rokov. Sila a dlhovekosť baobabu z neho robia dokonalú prísadu do 
pozoruhodného zloženia nášho čistiaceho prípravku.

FAKTY
• zlepšuje kvalitu pleti pri čistení

• aloe upokojuje pokožku

• jemná pena pre zmiešanú pleť 

OBSAH
118 mL

NÁVOD NA POUŽITIE
Naneste bohaté množstvo na mokré prsty a 

vmasírujte do pokožky. Dôkladne opláchnite.

CERTIFIKÁTY 
netestované na zvieratách, IASC, kóšer

ZLOŽENIE 
Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua, Decyl Glucoside, 
Propanediol, Caprylyl Methicone, Polyacrylate 
Crosspolymer-6, Sodium Cocoyl Glycinate,  
1,2-Hexanediol, Adansonia Digitata  
(Baobab) Seed Oil Polyglyceryl-6 Esters, Acacia 
Concinna (Shikakai) Fruit Extract, Balanites 
Aegyptiaca (Soap berry) Fruit Extract, Gypsophila 
Paniculata Root Extract, Sodium Cocoyl Apple 
Amino Acids, Caesalpinia Spinosa (Tara tree) 
Gum, Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate, Sorbitan 
Oleate Decylglucoside Crosspolymer, Propanediol, 
Hydroxyacetophenone, Caprylyl Glycol, Disodium 
EDTA, Ethylhexylglycerin, Ascorbic Acid, Citric Acid, 
Caprylhydroxamic Acid, Potassium Sorbate, Sodium 
Benzoate.
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STAROSTLIVOSŤ O POKOŽKU

vhodné pre vegetariánov         vhodné pre vegánov


