
Sonya™ refreshing gel cleanser
Η τελευταία τεχνολογία στον καθαρισμό.

Από την ώρα που θα το εφαρµόσετε στο δέρµα σας θα παρατηρήσετε 
τις δροσιστικές του ιδιότητες, χωρίς να είναι υπερβολικά αφρώδες και 
χωρίς να στεγνώνει ή να τραβάει το δέρµα σας. Το τζελ της αλόης µας 
είναι εµπλουτισµένο µε συστατικά από όλο τον κόσµο σχεδιασµένο 
µε τον πιο προηγµένο και τον καλύτερο τρόπο, για να καθαρίζετε το 
πρόσωπό σας, τόσο το πρωί, όσο και το βράδυ χαρίζοντάς σας µια 
απαλή εµπειρία.

Τα αµινοξέα του µήλου εµπλουτίζουν τον απαλό αφρό του refreshing 
gel cleanser για να καλύψουν τις ανάγκες του µεικτού δέρµατος. To 
εκχυλίσµατα από τον καρπό ακακίας (acacia concinna) αποµακρύνει 
τα νεκρά κύτταρα, τους ρύπους και το µακιγιάζ για µια βαθιά, αλλά 
απαλή εµπειρία καθαρισµού.

Το refreshing gel cleanser δεν περιέχει απλά καθαριστικούς 
παράγοντες, αλλά και ενυδατικούς όπως ψυχρής έκθλιψης έλαιο 
baobab - γνωστό για ακόρεστα λιπαρά οξέα. Το έλαιο Baobab 
προέρχεται από τα δέντρα της Σενεγάλης. Το δέντρο αυτό είναι 
επίσης γνωστό ως “το δέντρο της ζωής” στους ντόπιους, και λέγεται 
ότι ζει πάνω από 500 χρόνια. Η δύναµη και η µακροβιότητά του µας 
προσφέρει τα ιδανικά εκχυλίσµατα για να απογειώσουµε αυτή τη 
σύνθεση.

Ξεχάστε τα παραδοσιακά προϊόντα µε βάση το σαπούνι! Ήρθε το νέο 
Refreshing Gel Cleanser, ένα σύστηµα καθαρισµού µε τεχνολογία 
gel για να νιώθετε το δέρµα σας απαλό και καθαρό κάθε στιγµή. 
Χρησιµοποιήστε το ως µέρος της σειράς Sonya Daily Skincare για 
βέλτιστα αποτελέσµατα.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ
• Περιποιείται το δέρµα καθαρίζοντάς το

• Η αλόη καταπραϋνει το δέρµα 

• Απολαύστε τον απαλό αφρό του για τις ανάγκες 

του µεικτού δέρµατος 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
118 mL

ΟΔΗΓΙΕΣ
Εφαρµόστε µια γενναιόδωρη ποσότητα σε 

βρεγµένα δάχτυλα και κάντε µασάζ στην 

επιδερµίδα. Ξεπλύνετε προσεχτικά για µια 

αναζωογονηµένη όψη στο δέρµα. Για καλύτερα 

αποτελέσµατα, εφαρµόστε στη συνέχεια το 

illuminating gel ή το refining gel mask. 

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

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