
Nahahooldus

• Kollageen loob kauni jume
• Üle 10 naturaalse taimeekstrakti 

ja -õli
• Niisutab tõhusalt

Sonya niisutav kreem   kood 608

Täitke nahk niiskusega 
Sellist kreemi ei ole te veel 

näinud. See näib olevat kerge 
kreem, kuid on valmistatud gee-
litehnoloogia abil ja imendub 
silmapilkselt nahka. Külluslikult 
taimeekstrakte ja väärtuslikke 
aktiivaineid sisaldav kreem jaotub 
kergesti laiali ja imendub täieli-
kult, täites naha niiskusega. Ei jäta 
rasukihti. Pinguldab ja värskendab 
nahka, täites selle naturaalsete 
ainetega.

Taimeekstraktid ja -õlid 
(sealhulgas õuna-, granaadi-, vii-
gi-, mooruspuumarja-, hõlmik-
puuekstrakt, jujuubiestrid ja olii-
viõli) niisutavad nahka ja aitavad 
säilitada selle elastsuse. Unikaalse 
kreemi koostisesse kuulub veel 
seentest saadud beetaglükaan, mis 
rahustab nahka ja annab sellele 
ühtlase tooni.

Lisaks sisaldab kreem vana-
nemise tundemärke vähendavaid 
koostisaineid, nagu linoolhapet ja 
hüdrogeenitud kollageeni, mille 
innovaatiline vorm võimaldab 
neil nahka jõuda seal, kus seda 
kõige enam vaja, samuti segatüüpi 
nahale ülikasulikku fütiinhapet, et 
nahk näeks välja ilus ja terve ning 

sellest universaalsest kreemist saaks 
teie igapäevane lemmikniisutaja.

Lõpuks oleme kreemi rikas-
tanud apelsinikoore-, manda-
riinikoore-, vääris-vaipkakra-, 
pelargooni- ja bergamotiõliga, mis 
värskendavad teie nahka.

KOOSTIS: Aloe Barbadensis Leaf 
Juice (Stabilized* Aloe Vera Gel/
gel d’aloès ofcinal stabilisé*), Water 
(Aqua/Eau), Propanediol, Caprylic/
Capric Triglyceride, Isoamyl Laura-
te, Jojoba Esters, Cetearyl Olivate, 
Sodium Acrylates Copolymer, Sorbi-
tan Olivate, Glycerin, Pyrus Malus 
(Apple) Fruit Extract, Lauroyl Lysine, 
Punica Granatum Fruit Extract, Ficus 
Carica (Fig) Fruit Extract, Morus 
Alba Fruit Extract, Ginkgo Biloba 
Nut Extract, Lecithin, Caprylhydroxa-
mic Acid, Caprylyl Glycol, Ethylhexyl-
glycerin, 1,2-Hexanediol, Ethyl Cano-
late, Hydrolyzed Jojoba Esters, Sodium 
Hyaluronate, Arginine, Beta-Glucan, 
Linoleic Acid, Linolenic Acid, Phytic 
Acid, Hydrolyzed Collagen, Citrus 
Aurantium Dulcis (Orange) Peel Oil, 
Citrus Nobilis (Mandarin Orange) 
Peel Oil, Anthemis Nobilis Flower 
Oil, Pelargonium Graveolens Flower 
Oil, Citrus Aurantium Bergamia 
(Bergamot) Fruit Oil.

NETO: 59 ml  

KASUTUS: Masseerige väike ko-
gus kreemi õrnalt nahale, et nahka 
rahustada ja niisutada.

TÄHELEPANU! Vältige silma 
sattumist. Silmade ärrituse korral 
loputage hoolikalt veega. Kui ärri-
tus ei möödu, lõpetage kasutamine 
ja pöörduge arsti poole. 


