
aaloest inspireeritud ilu
Oleme appi võtnud aaloe väe ja uusimad teadusavastused  

ning loonud tootesarja „flawless by Sonya“™,  
mis võimaldab kogu maailma naistel avastada ja  

väljendada oma individuaalset ilukäsitust.

Kompaktpuuderkreem

Aaloega rikastatud, uuendatud ja enim ostetud 
klassikalised värvitoonid on luksusliku, kreemja tek-
stuuriga, mis muutub siidpehmeks pulbriks, andes 
nahale peent, naturaalset, tervet sära. Aaloe- ja or-
hidee-ekstrakt loovad suurepärase tekstuuri, tänu 
millele imendub toode kergesti nahka ja katab selle 
laitmatu siidpehme kihiga.

7 g – 25.34 €

377

377 / Porcelain

383

383 / Natural Beige

384

384 / Vanilla Bisque

385

385 / Sandy

            Mineraalpuuder

Uudsete tehnoloogiate abil toodetavat siidpehmet 
luksuslikku mineraalpuudrit on rikastatud aaloega. 
Kõik värvitoonid katavad õrnalt naha ja loovad sel-
lele täiusliku sära.

6 g – 23.04 €

410

410 / Light

411

411 / Natural

412

412 / Amber



394 / Beach 395 / Night Sky 396 / Ocean 397 / Sand Dune 398 / Waterfall 399 / Forest

Lauvärvid “Perfect Pair” 

Kuus ainulaadset värvikooslust võrratuks silmamei-
giks vähese vaevaga. Aaloed sisaldavaid siidpehmeid 

lauvärve on kerge peale kanda. Kahe omavahel hästi 
sobituva värvivarjundiga loote meelepärase välimuse.

3 g – 17.67 €

Kahte tooni peitepliiatsid

Kahte omavahel hästi sobituvat tooni peitepliiatsid sisaldavad aaloed. Mõlema värvitooni ühi-
tamisel peidate kerge vaevaga väikesed nahavead. Kaks matti tooni ja mahe, kreemjas, ühtlaselt 
kattev tekstuur, tagavad kauni naha.

2.9 g – 16.90 €

416 / Light 417 / Medium

Kerge kompaktpuuder

Kerge kompaktpuuder jumestuse fikseerimiseks ja viimistlu-
seks. Aitab kaotada naha läikivuse, kattes naha loomulikuna 
näiva, laitmatu, ühetasase kihiga.

10 g – 19.58 €

386

386 / Light - Medium

Põsepuna “Brilliant”

Suurepärastes mahedates toonides siidpeh-
me põsepuna on pulbri kujul ja sisaldab 
aaloed. Toob põsesarnad esile ning lisab 
loomulikku, tervet ja kaunist sära.

3.2 g – 16.32 €

388

388 / Aanya

392

392 / Mia



Tihendav ripsmetušš 
“Flawless” 

Lummavalt lopsakad ja tihe-
dad ripsmed! Kollektsiooni 
„flawless by Sonya“™ tihendava 
aaloe-ripsmetušiga on ripsmed 
lopsakamad ja rohkem kaardus, 
jättes luksusliku ja kordumatu mul-
je. Iga ripsmekarv kattub siidpehme 
kihiga ning ripsmed näevad välja lait-
matult kaunid ja terved.

8 g – 19.20 €

415

415 / Black

Pikendav ripsmetušš “Flawless” 

Tooge oma ripsmed esile kollektsiooni 
„flawless by Sonya“™ pikendava aa-
loe-ripsmetušiga. Tundke rõõmu natu-
raalse välimusega ilmekatest, pikkadest, 
tihedatest eraldi hoivatest ripsmetest ja 
lummake oma väljendusrikka pilguga.

8 g – 19.20 €

414

414 / Black

Silmapliiats

Kollektsiooni „flawless by Sonya“™ klassikaline must aaloe-
ga silmapliiats muudab pilgu väljendusrikkaks.

1 g – 10.18 €

418

418 / Black



MÄRKUS:
•	 Üksikasjaliku kaubavaliku leiate e-poest forever.ee ja tellimislehtedelt.
•	 Koostisainete	loetelu	leiate	edasimüüjate	kodulehelt	infojaotisest.

Huulepliiats

Suurepärane kreemja konsistentsiga aaloe-huulepliiats 
toob esile huulte loomuliku kuju. Kaks värvitooni sobitu-
vad täiuslikult kollektsiooni „flawless by Sonya“TM huule-
pulkadega „Delicious“ ja huuleläigetega „Luscious“.

1.2 g – 13.06 €

420

420 / Nude

421

421 / Allure

Huulepulk “Delicious” 

Kollektsiooni „flawless by 
Sonya“TM uued ja innovaatilised 
ainulaadsed huulepulgad „De-
licious“ sisaldavad meie endi kas-
vatatud aaloed. Katavad huuled 
luksuslikult lopsakate ja kiusatust 
tekitavalt laitmatute värvitoonidega. Kõik huulepulgad, läbikumavatest kuni dra-
maatilisteni, on peene meeldiva vanillimaitsega. Nendega värvitud huuled näevad 
välja veatult võluvad.

3.5 g – 15.55 €

400

400 / Pomegranate

403

403 / Cherry Red

405

405 / Peach

406

406 / Watermelon

407

407 / Guava

408

408 / Copper

409

409 / Rose Gold

434

434 / Almond

Huuleläige “Luscious” 

Luksuslik toitev huuleläige sisaldab meie endi kasvatatud 
aaloed. Viis peent, erksalt läikivat värvitooni. Huuled on just-
kui võluväel ühe silmapilguga täiuslikud mis tahes valguses. 
Tänu integreeritud peeglile saab huuleläike veatult peale 
kanda. Sädelevad osakesed peegeldavad hästi valgust. Nõn-
da on naeratus suisa vastupandamatu.

6.5 g – 19.78 €

423

423 / Double Diamond

424

424 / Orange Glow

425

425 / Party Purple

426

426 / Perfect Pink

427

427 / Cappuccino


