Piel´gnacja skóry

Kompleksowa piel´gnacja cery
z Aloe Fleur de Jouvence™

W zestawie Aloe Fleur de Jouvence znajdziesz
wszystkie produkty potrzebne do kompleksowej
piel´gnacji cery.

M aseczka aloesowa

Zalecane jest stosowanie maseczki aloesowej dwa
– trzy razy w tygodniu dla wygładzenia,
oczyszczenia i uj´drnienia skóry oraz dla
przywrócenia jej młodzieƒczego wyglàdu.
Aktywator aloesowy Aloe Activator znakomicie
nawil˝a skór´ i doskonale współdziała z noÊnikiem
pudrowym Mask Powder. Aloe Activator mo˝e byç
tak˝e stosowany osobno, do skutecznego
oczyszczania i odÊwie˝ania skóry.

E T A P 1 : O czyszczanie

Mleczko Aloe Cleanser to pierwszy krok na drodze
ku pi´knej, nieskazitelnej cerze. Stosuj je rano
i wieczorem, nanoszàc opuszkami palców na twarz
i szyj´. Nast´pnie usuƒ je zwil˝onym r´cznikiem lub
chusteczkà.

Wymieszaj jednà ły˝eczk´ Mask Powder z jednà
ły˝eczkà Aloe Activator, tak by maseczka uzyskała
konsystencj´ emulsji. P´dzelkiem nanieÊ równà
warstw´ maseczki na twarz i szyj´ – zaczynajàc
od nasady szyi ruchami ku górze. Połó˝ si´ lub
oprzyj wygodnie, zrelaksuj i unikaj poruszania
mi´Êniami twarzy przez około pół godziny.

E T A P 2 : T onizacja

Bezalkoholowy tonik nawil˝ajàcy Rehydrating Toner
zawiera aloe vera, kolagen i alantoin´, by delikatnie
tonizowaç skór´. Tonikiem nasàczaj bawełniany
wacik i tak nanoÊ go na skór´ codziennie rano
i wieczorem, ruchami ku górze.
E T A P 3 : N awil ˚ enie ( rano )

Przyłó˝ do twarzy zwil˝ony r´cznik, by zmi´kczyç
maseczk´, a nast´pnie delikatnie usuƒ jej
pozostałoÊci i przemyj twarz ciepłà wodà.
Nast´pnie nałó˝ Rehydrating Toner i swój ulubiony
krem nawil˝ajàcy Forever.

Firming Day Lotion to nawil˝ajàca emulsja na dzieƒ,
która pomaga skórze zachowaç zdrowy,
młodzieƒczy wyglàd. Delikatnie wmasowuj jà
w twarz i szyj´. Firming Day Lotion stanowi
doskonałà baz´ pod makija˝ twoimi ulubionymi
kosmetykami Sonya Colour Collection.
E T A P 3 : N awil ˚ enie ( wiecz ó r )

Recovering Night Creme nawil˝a i koi skór´,
od˝ywiajàc jà podczas twojego snu.
Po oczyszczeniu skóry wieczorem, obficie nałó˝
krem na twarz i szyj´.
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