Mi, nők sok időt és
energiát áldozunk
szépségünk
megőrzésére. Keressük
azt a terméket,
termékcsaládot, amely
napról napra tisztít,
segít táplálni bőrünket,
megvéd a környezeti
ártalmaktól, ránctalanít,
feszesít, hidratál.

N

yár végére sokunk bőre vízhiányossá, szárazzá válik. A kisebb-nagyobb napégések
nyomán elszíneződések alakulhatnak ki arcunkon, a fokozott verejtékezés miatt
faggyúmirigyeink eltömődhetnek. A szem körüli ráncok erőteljesebbé válnak. Nézzünk
tehát tükörbe, vegyük szemügyre bőrünk állapotát, hogy mihamarabb javíthassunk azon.
A szépségipar eláraszt bennünket ajánlataival, a folyton megújuló összetevőjű arckrémek,
tonikok láttán szinte lehetetlen eligazodni. Vannak termékek, melyek csillogó megjelenésükkel
csábítanak, a gyártók dollármilliókat költenek reklámra, termékeik hatását 20-30 tesztalany
bevonásával végzett kétes értékű „tudományos” vizsgálatokkal igyekeznek alátámasztani.
Bizonyára az e sorokat olvasó hölgyek többsége is kipróbált
már élete során számtalan „csodakencét”, amelyek
nem, vagy csak kismértékben váltották be a hozzájuk
fűzött reményeket. Azok, akik ismerik a Sonya
Skin Care kollekció nyújtotta ápolt és fiatalos
megjelenésű arcbőr érzetét, nem keresgélnek
tovább!
A Sonya Skin Care kollekció egyedülálló
bőrápoló termékcsalád, mely természetes
összetevői révén tisztítja, ápolja, táplálja
és hidratálja bőrünket életkortól
és bőrtípustól
függetlenül.

Legyen ön is az
élmény részese
– kényeztesse
bőrét és
érzékeit Sonya
Skin Care
termékeinkkel!

Különleges bőrápoló szérumunk
biztosítja bőre számára a legfontosabb
nedvességpótló anyagokat, valamint
tökéletes alapot biztosít a Sonya
bőrápolókészlet Balancing krémének
felszívódásához.

A készletben található bőrmegújító
tonik a nélkülözhetetlen
nedvességtartalmat biztosítja
optimális mennyiségben és
minőségben, hogy bőre tökéletesen
hidratált lehessen. Alkoholmentes
formulánkat alkalmazza az Aloe
Purifying Cleanserrel együtt.

Az aloe vera utánozhatatlan hatóanyagai
mellett további revitalizáló hatású
kivonatokat, nedvességpótló anyagokat
tartalmaz. A bőrápoló szérum alkalmazása
mellett bőre lágy, selymes és egészségesen
hidratált lesz.

Mélytisztító hatású hámlasztó
bőrradírunk aloe verát és
természetes jojobagömböcskéket
tartalmaz, alkalmazásával bőre
tökéletesen tiszta, mégis selymesen
lágy lesz. Kímélő összetétele által
– akár hetente alkalmazva – képes
beállítani bőre vízháztartásának
egyensúlyát, miközben rendkívüli
hatékonyságának köszönhetően
átélheti a ragyogóan tiszta bőr
élményét.

Bőrtisztító krémünk használatával
nap mint nap megtapasztalhatja,
bőre milyen csodálatosan lágy, friss
és tiszta lesz. A legeredményesebb
hatás érdekében alkalmazza az Aloe
Refreshing Tonerrel, valamint a Sonya
bőrápoló készlet többi tagjával.

