Sonya Skin Care

Sonya Aloe Deep Moisturizing Cream
Aloesowy krem gł´boko nawil˝ajàcy
Sonya Aloe Deep Moisturizing Cream
z wyciàgiem z kory sosny to najnowszy
dodatek do naszej niezrównanej linii
piel´gnacyjnej Sonya Skin Care. Ten
gł´boko nawil˝ajàcy krem zaspokaja
pragnienie twojej skóry jak nigdy dotàd!
Wyciàg z kory sosny zawiera
naturalne substancje zwane OPC (ang.
Oligomeric Proanthocyanidins – proantocyjanidy oligomeryczne), których
niektóre właÊciwoÊci antyulteniajàce
sà najsilniejsze jakie kiedykolwiek
odkryto w naturze. W efekcie, wyciàg
z kory sosny walczy z wolnymi
rodnikami, by pomóc w zachowaniu
i wzmocnieniu kolagenu w skórze,
b´dàcego najobfitszà proteinà
w organizmie. Walka z wolnymi rodnikami jest uznawana przez naukowców
za jeden z najlepszych sposobów
przeciwdziałania oznakom starzenia.
Wyciàg z kory sosny w połàczeniu
z czystym, stabilizowanym mià˝szem
Aloe Vera, ceramidami i substancjami
nawil˝ajàcymi najnowszej generacji,
zawartymi w naszym nowym
Sonya Aloe Deep Moisturizing Cream
pomaga zachowywaç i dostarczaç
wilgoç w głàb zewn´trznych warstw

skóry, aby przywracaç i zachowywaç
młodzieƒczy blask cery.
SKŁADNIKI:

Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized
Aloe Vera Gel), Water (Aqua), Propanediol, Butylene Glycol, Macadamia Ternifolia Seed Oil, C12-15 Alkyl Benzoate,
Glyceryl Stearate, Lauryl Lactate, Sorbitol, Dimethicone, Helianthus Annuus
(Sunflower) Seed Oil, Cetyl Alcohol,
Methyl Gluceth-20, Isostearyl Hydroxystearate, Arginine, PEG-100 Stearate,
Carbomer, Pinus Strobus Bark Extract,
Glycerin, Palmitoyl Tripeptide-5, Ceramide 3, Ceramide 6 II, Ceramide 1, Phytosphingosine, Cholesterol, Sodium Lauroyl Lactylate, Xanthan Gum, Sodium
Hyaluronate, Phenoxyethanol, Methylisothiazolinone, Fragrance (Parfum).
SPOSÓB U˚YCIA:

Dla intensywnego, gł´bokiego
nawil˝enia wieczorem, u˝ywaç po
nało˝eniu Aloe Nourishing Serum.
Ze słoiczka wyjàç szpatułk´ i krà˝ek
ochronny. Szpatułkà nanieÊç porcj´
kremu na krà˝ek i opuszkami palców
nało˝yç jà na twarz i szyj´. Nast´pnie
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• Wzmo˝one nawil˝enie,
nawet najsuchszej skóry
• Z awiera wyciàg z kory
sosny, by walczyç z wolnymi
rodnikami
• Pomaga przywróciç
i zachowaç młodzieƒczy
blask cery
wmasowaç w skór´. Po ka˝dym
u˝yciu wypłukaç szpatułk´ i krà˝ek
goràcà wodà i osuszyç r´cznikiem,
nast´pnie umieÊciç je w słoiczku
w celu powtórnego u˝ycia.
OPAKOWANIE: 71 g

Kod:
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