
Sonya™ Refining Gel Mask
Μάσκα ομορφιάς.

Για να αξιοποιήσουµε στο έπακρο την ώρα του ύπνου, εµπλουτίσαµε 
αυτό το gel µε µια γενναιόδωρη προσθήκη βοτάνων όπως: Έλαιο από 
καρότο, έλαιο από βασιλικό, έλαιο από άνθος Artemisia Pallens (είδος 
αρτεµισίας) και έλαιο σόγιας.

Καθώς το δροσερό gel απορροφάται γρήγορα από το δέρµα, θα 
νιώσετε τις ενυδατικές ιδιότητες του πλούσιου σταθεροποιηµένου ζελέ 
της αλόης βέρα και άλλων ενυδατικών όπως: εκχυλίσµατα µήλου και 
εκχυλίσµατα τριφυλλιού που αφήνουν το δέρµα απαλό µε µία λάµψη 
νεότητας. Εκχύλισµα από Korean bamboo (Sasa quelpaertensis) και 
γλυκόριζας, η οποία χρησιµοποιείται για πάνω από 3000 χρόνια, 
προσφέρουν στη σύνθεση αντιοξειδωτικές ιδιότητες. Αυτή η σύνθεση 
υψίστης ποιότητας ενυδατώνει την επιδερµίδα, ενώ εσείς κοιµάστε, 
χωρίς να αφήνει λιπαρότητα στο δέρµα.

Εφαρµόζοντας 2-3 φορές την εβδοµάδα, θα ξυπνάτε και το δέρµα σας 
θα δείχνει πιο φωτεινό, νεότερο και πιο ισορροπηµένο. Χρησιµοποιήστε 
τη ως µέρος της σειράς Sonya Daily Skincare για βέλτιστα 
αποτελέσµατα. 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ
• Προάγει υγιή τόνο δέρµατος 

• Βοηθάει στις διακυµάνσεις του µεικτού 

δέρµατος 

• Θρέφει το δέρµα, ενώ εσείς κοιµάστε 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
59 mL

ΟΔΗΓΙΕΣ
Εφαρµόστε µια γενναιόδωρη ποσότητα σε όλο το 

πρόσωπο πριν από τον ύπνο. Αφήστε το προϊόν 

κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το πρωί ξεπλύνετε 

προσεχτικά για µια ισορροπηµένη όψη. Για 

καλύτερα αποτελέσµατα εφαρµόστε 2-3 φορές 

την εβδοµάδα. 

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

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized Aloe Vera 
Gel), Aqua, Glycerin, Dimethicone, Pyrus Malus 
Fruit Extract, Caprylyl Methicone, Ammonium 
Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer, Trifolium 
Pratense Flower Extract, Sasa Quelpaertensis 
Extract, Glycyrrhiza Glabra Root Extract, 
Sorbitan Oleate Decylglucoside Crosspolymer, 
Polyacrylate Crosspolymer-6, Dimethicone 
Crosspolymer, Caprylyl Glycol, Hexylene Glycol, 
Ethylhexylglycerin, Isopentyldiol, Propanediol, 
Citric Acid, Disodium EDTA, Glycine Soja Oil, 
Ascorbic Acid, Ocimum Basilicum Oil, Artemisia 
Pallens Flower Oil, Daucus Carota Sativa Seed 
Oil, Phenoxyethanol, Potassium Sorbate, Sodium 
Benzoate.
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ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

Καταλληλο για χορτοφάγους  Κατάλληλο για vegans


