
Sonya Aloe Deep Moisturizing Cream  

Sonya Aloe Deep Moisturizing Cream s extraktom z borovicovej kôry je 
najnovším prírastkom do našej vynikajúcej Sonya Skin Care línie. Tento 
extra hydratujúci krém s hlbokým účinkom uhasí smäd vašej pokožky 
ako nikdy predtým! Extrakt z borovicovej kôry obsahuje prírodné látky 
nazývané OPC (Oligomerické proantokyanidiny), ktoré majú jedny z 
najsilnejších prírodných antioxidačných účinkov. Extrakt z borovicovej 
kôry odráža voľné radikály, čím chráni a posilňuje v pokožke kolagén, 
najrozšírenejší proteín v tele. 

Odrážanie voľných radikálov vedci považujú za jeden z najlepších 
spôsobov boja proti starnutiu pokožky. Extrakt z borovicovej kôry v 
kombinácii s čistým, stabilizovaným aloe vera, ceramidmi a najnovšou 
generáciou hydratačných látok v našom novom hydratačnom kréme 
Sonya napomáha udržať a dodať hydratáciu hlboko do vonkajších vrstiev 
pokožky, obnoviť a chrániť jej mladistvý vzhľad.   

FAKTY 
• extra hydratujúci, aj pre veľmi suchú pokožku 

• obsahuje výťažok z borovicovej kôry

• napomaha obnoviť a omladiť vzhľad pokožky

OBSAH
71 g

NÁVOD NA POUŽITIE
Použite na večernú intenzívnu, hlbokú hydratáciu. 

Vyberte plastovú lyžičku a tanierik spod veka 

kelímku. Pomocou lyžičky naberte trochu krému na 

tanierik, končekmi prstov ho aplikujte na tvár a krk a 

vmasírujte do pokožky. Po každom použití lyžičku a 

tanierik dôkladne opláchnite horúcou vodou, osušte 

čistou handričkou a potom ich vráťte späť pod 

vrchnák kelímka. 

CERTIFIKÁTY 
netestované na zvieratách, IASC, kóšer, halal

ZLOŽENIE 
Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua, Butylene 
Glycol, C12-15 Alkyl Benzoate, Macadamia 
Integrifolia Seed Oil, Propanediol, Glyceryl Stearate, 
Lauryl Lactate, Dimethicone, Helianthus Annuus 
(Sunflower) Seed Oil, Cetyl Alcohol, Sorbitol, 
Isostearyl Hydroxystearate, Methyl Gluceth-20, 
Arginine, Pinus Strobus Bark Extract, Ceramide I, 
Ceramide 3, Ceramide 6 II, Palmitoyl Tripeptide-5, 
Sodium Hyaluronate, Phytosphingosine, Cholesterol, 
Carbomer, PEG-100 Stearate, Sodium Lauroyl 
Lactylate, Glycerin, Tocopherol, Ascorbic Acid, Citric 
Acid, Parfum, Benzyl Benzoate, Hexyl Cinnamal, 
Coumarin, Linalool, Chlorphenesin, Phenoxyethanol, 
Potassium Sorbate, Sodium Benzoate.
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STAROSTLIVOSŤ O POKOŽKU

bezlepkový         vhodný pre vegetariánov  


