
Sonya® Aloe Deep Moisturizing Cream 
Απογειώστε την καθημερινή τελετουργία περιποίησης με 
αυτή την αναζωογονητική κρέμα νύχτας.

Ξεκουραστείτε γνωρίζοντας ότι η κρέμα βαθιάς ενυδάτωσης Sonya® 
Aloe Deep Moisturizing Cream περιποιείται το δέρμα σας με τη δύναμη 
της αλόης βέρα και των πλούσιων ενυδατικών συστατικών.

Εφαρμόστε αυτήν την επανορθωτική κρέμα νύχτας πριν τον ύπνο και 
αφήστε τη βαθιά ενυδάτωση να αναζωογονήσει το δέρμα σας ενώ 
κοιμάστε. Η Sonya® Aloe Deep Moisturizing Cream σβήνει τη δίψα του 
δέρματός σας με αλόη, κεραμίδια και ενυδατικά βοτανικά εκχυλίσματα.

Δεν υπάρχει τίποτα σαν το αγνό ζελέ αλόης βέρα από το εσωτερικό του 
φύλλου από τις φυτείες μας για να θρέψει και να ενυδατώσει το δέρμα 
σας. Τα κεραμίδια συμπληρώνουν τέλεια τα εξαιρετικά οφέλη της αλόης 
βέρα βελτιώνοντας την υφή και ελαστικότητα του δέρματος.

Αλλά τα οφέλη αναζωογόνησης δεν σταματούν εκεί. Συμπεριλάβαμε 
επίσης εκχύλισμα φλοιού πεύκου, το οποίο περιέχει αντιοξειδωτικά 
που καταπολεμούν τις ελεύθερες ρίζες, βοηθούν το δέρμα σας 
να διατηρήσει το κολλαγόνο και να καταπολεμήσει τα σημάδια της 
γήρανσης. Ένα άλλο ισχυρό συστατικό, ένα πεπτίδιο λείανσης των 
ρυτίδων βοηθά στη βελτίωση της υφής του δέρματος, ώστε να ξυπνάτε 
με μια εκπληκτική νεανική λάμψη.

Για να αξιοποιήσετε στο έπακρο αυτήν την κρέμα, εφαρμόστε πριν πάτε 
για ύπνο.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ
• Επανορθωτική κρέμα νύχτας

• Βελτιώνει την εμφάνιση του τόνου του δέρματος

• Αντιγηραντική δράση

• Πολύ πλούσια υφή

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
71g

ΟΔΗΓΙΕΣ
Αφαιρέστε τη μεζούρα και το δίσκο κάτω από το 

καπάκι. Αφαιρέστε αρκετές μεζούρες κρέμας 

από το βάζο και τοποθετήστε τις στο δίσκο. 

Χρησιμοποιώντας τις άκρες των δαχτύλων, 

εφαρμόστε την κρέμα σε πρόσωπο και λαιμό και 

στη συνέχεια κάντε μασάζ στο δέρμα. Ξεπλύνετε τη 

μεζούρα και το δίσκο με ζεστό νερό μετά από κάθε 

χρήση και στεγνώστε με μια καθαρή πετσέτα για 

μελλοντική χρήση. 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
Δεν γίνονται δοκιμές στα ζώα, IASC (Διεθνές 
Επιστημονικό Συμβούλιο Αλόης), Kosher

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized Aloe Vera 
Gel), Aqua, Propanediol, C12-15 Alkyl Benzoate, 
Butylene Glycol, Macadamia Integrifolia Seed Oil, 
Glyceryl Stearate, Lauryl Lactate, Dimethicone, 
Helianthus Annuus Seed Oil, Cetyl Alcohol, Sorbitol, 
Methyl Gluceth-20, Isostearyl Hydroxystearate, 
Arginine, Pinus Strobus Bark Extract, Carbomer, 
Peg-100 Stearate, Lauryl Alcohol, Potassium 
Sorbate, Isostearyl Alcohol, Lactic Acid, Sodium 
Lauroyl Lactylate, Hydroxystearic Acid, Sodium 
Hyaluronate, Palmitoyl Tripeptide-5, Ceramide 
Np, Phytosphingosine, Ceramide Ap, Cholesterol, 
Ceramide Eop, Glycerin, Citric Acid, Tocopherol, 
Ascorbic Acid, Parfum, Benzyl Benzoate, 
Hexyl Cinnamal, Coumarin, Phenoxyethanol, 
Chlorphenesin, Sodium Benzoate
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