
Nahahooldus

• Puhastab ja niisutab
• Rahustava aaloega, mis ei lase 

nahal kuivada
• Õrn vaht segatüüpi nahale

Sonya värskendav geelpuhasti   kood 605

Värskeim nahapuhastuses
Unustage tavapärased pesu-

vahendid! Meie uus värskendav 
seebivaba geelpuhasti valmis-
tatakse innovaatilise geelitehno-
loogia järgi. See puhastab nahka 
kuivatamata, sest sisaldab meie 
stabiliseeritud aaloegeeli ja muid 
tõhusaid taimeekstrakte.

Kui jahutav geel vastu nahka 
puutub, tunnete kohe, et see ei 
ole tavaline tugevalt vahutav pe-
suvahend, mis jätab ebameeldivalt 
kiskuva tunde. See on uus inno-
vaatiline vahend meie aaloegeeli 
ja muude koostisainetega maailma 
eri paigust. Seda võib naha õrnaks 
puhastamiseks ja rahustamiseks 
kasutada hommikul ja õhtul.

Värskendava geelpuhasti õrn 
vaht sisaldab õuna aminohappeid 
ja hüdroksüatsetofenooni, mis ai-
tavad kombineeritud nahal kauni 
jume säilitada. Aasia troopilistes 
metsades kasvava pesuakaatsia 
vilja ehk seebikauna ekstrakt on 
looduslik puhasti, mis aitab kõr-
valdada elutud rakud, mustuse 
ja jumestuse jäägid, et nahk saaks 
õrnalt, ent hoolikalt puhtaks.

Peale puhastavate ainete on 
värskendava geelpuhasti koos-
tises ka niisutavaid aineid, nagu 
külmpressitud ahvileivapuuõli, 
mis on tuntud oma küllastumata 
rasvhapete poolest. Ahvileivapuu-
õli saadakse Senegalis kasvavatest 
puudest. Kohalikud nimetavad 
seda ka „elupuuks”, sest puu 
eluiga ulatub üle 500 aasta. Tänu 
tugevusele ja pikaealisusele sobib 
see õli suurepäraselt meie puhas-
tusvahendi koostisesse.

KOOSTIS: Aloe Barbadensis Leaf 
Juice (Stabilized Aloe Vera Gel/
gel d’aloès officinal stabilisé), Water 
(Aqua/Eau), Decyl Glucoside, Propa-
nediol, Caprylyl Methicone, Polyacry-
late Crosspolymer-6, Sodium Cocoyl 
Glycinate, 1,2-Hexanediol, Adansonia 
Digitata Seed Oil Polyglyceryl-6 
Esters, Sorbitan Oleate Decylgluco-
side Crosspolymer, Coco-Glucoside, 
Glyceryl Oleate, Acacia Concinna 
Fruit Extract, Balanites Aegyptiaca 
Fruit Extract, Gypsophila Paniculata 
Root Extract, Caprylhydroxamic Acid, 
Caprylyl Glycol, Ethylhexylglycerin, 
Sodium Cocoyl Apple Amino Acids, 
Caesalpinia Spinosa Gum, Hydroxya-
cetophenone, Disodium EDTA, Potas-
sium Sorbate.

NETO: 118 ml  

KASUTUS: Pigistage niisketele 
sõrmedele ohtralt vahendit ja mas-
seerige nahale. Loputage hoolikalt 
veega, et nahk jääks puhas ja värske. 
Parima tulemuse saavutamiseks ka-
sutage seda koos särageeli või taastava 
geelmaskiga. 

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


