Sonya Skin Care

Korzystanie z Sonya Skin Care
Collection
Sonya Aloe Purifying Cleanser

Sonya Balancing Cream

Aloesowy ˝el oczyszczajàcy do twarzy i szyi

Aloesowy krem kojàcy do twarzy i szyi

Ten niezwyk∏y preparat oczyszczajàcy z aloesem
i ekstraktami owocowymi delikatnie usuwa
makija˝ i zanieczyszczenia, nie przesuszajàc
przy tym skóry. Nadaje jej poczucie niezwyk∏ej
mi´kkoÊci, Êwie˝oÊci i czystoÊci.
Rozpoczynaj od Sonya Aloe Purifying Cleanser
ka˝dy poranek i wieczór.
Etap 1: Na∏ó˝ ˝el na opuszki palców i rozmasuj
na d∏oniach.
Etap 2: Wmasuj ˝el w twarz i szyj´.
Etap 3: Zetrzyj ˝el bawe∏nianym wacikiem,
a nast´pnie dok∏adnie sp∏ucz twarz
i szyj´ ciep∏à wodà.

Zawiera aloes, a tak˝e ekstrakty rewitalizujàce
i substancje nawil˝ajàce, pomagajàc
w zachowaniu odpowiedniego nawil˝enia
i wyglàdu skóry.
U˝ywaj rano i wieczorem, po Sonya Aloe
Nourishing Serum.
Etap 1: Ze s∏oiczka wyjmij szpatu∏k´
i krà˝ek ochronny.
Etap 2: Szpatu∏kà na∏ó˝ porcj´ kremu
na krà˝ek.
Etap 3: Opuszkami palców na∏ó˝ krem
z krà˝ka na twarz i szyj´,
a nast´pnie wmasuj w skór´.

Sonya Aloe Refreshing Toner

Sonya Aloe Deep-Cleansing Exfoliator

Aloesowy tonik odÊwie˝ajàcy do twarzy i szyi

Aloesowy peeling g∏´boko-oczyszczajàcy
do twarzy i szyi

Ten bezalkoholowy, odÊwie˝ajàcy tonik
z aloesem i bia∏à herbatà pomaga skórze
w utrzymaniu odpowiedniego nawil˝enia.
U˝ywaj rano i wieczorem, po Sonya Aloe
Purifying Cleanser.
Etap 1: Nasàcz tonikiem bawe∏niany wacik.
Etap 2: Na∏ó˝ na twarz, szyj´ i w razie potrzeby
na inne partie skóry.
Etap 3: Odczekaj kilka minut przed na∏o˝eniem
Aloe Nourshing Serum.

Sonya Aloe Nourishing Serum
Aloesowe serum od˝ywcze do twarzy i szyi

To wspania∏e serum z bia∏à herbatà chroni
i przywraca prawid∏owe nawil˝enie skóry,
pomagajàc jej zachowaç m∏odzieƒczy wyglàd.
U˝ywaj rano i wieczorem, po Sonya Aloe
Refreshing Toner.
Etap 1: Na∏ó˝ oko∏o 3 porcji na opuszki palców.
Etap 2: Rozmasuj serum na d∏oniach.
Etap 3: Na∏ó˝ na twarz, szyj´ i w razie potrzeby
na inne partie skóry.

Kiedy twoja skóra potrzebuje dodatkowego
oczyszczenia, ale chcesz uniknàç podra˝nienia,
jakie mo˝e byç efektem innych, szorstkich
peelingów, ten g∏´boko oczyszczajàcy,
ale ∏agodny peeling z aloesem i naturalnymi
mikrogranulkami jojoby to idealna odpowiedê.
U˝ywaj oko∏o 2 razy w tygodniu po oczyszczeniu
skóry Sonya Aloe Purifying Cleanser.
Etap 1: Zwil˝ twarz wodà, nast´pnie na∏ó˝
peeling na opuszki palców.
Etap 2: Delikatnie wmasowuj w skór´ twarzy
i szyi przez oko∏o dwie-trzy minuty,
starannie omijajàc okolice oczu.
Etap 3: Sp∏ucz ciep∏à wodà i osusz skór´
czystym r´cznikiem.
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