Odos priežiūra

„Sonya“ gaivinamasis gelinis
prausiklis
Naujausia odos valyme
– Valo ir drėkina
– Su raminančiais alavijais, kurie neleidžia odai išsausėti
– Švelnios putos mišriai odai
Pamirškite įprastus prausiklius! Mūsų naujasis gaivinamasis gelinis prausiklis
be muilo gaminamas naudojant naują gelio technologiją ir valo
nesausindamas odos, nes jame yra stabilizuotos alavijų želės bei kitų
veiksmingų augalų ekstraktų.
Šiam vėsinančiam geliui vos palietus odą jūs iš karto pajusite, kad tai nėra
įprastas smarkiai putojantis prausiklis, paliekantis nemalonų tempimo pojūtį.
Tai nauja, pažangi priemonė su alavijų žele ir kitomis sudedamosiomis
dalimis iš įvairių pasaulio vietų, kurią galite naudoti iš ryto ir vakare, kad
švelniai nuvalytumėte ir nuramintumėte odą.
Švelniose gaivinamojo gelinio prausiklio putose yra obuolių aminorūgščių ir
hidroksiacetofenono, kurie padeda išsaugoti gražią mišrios odos išvaizdą.
Azijos atogrąžų miškuose augančių muilinių akacijų vaisių ekstraktas –
natūralus valiklis, padedantis pašalinti negyvas ląsteles, nešvarumus ir
makiažo likučius ir kruopščiai, tačiau švelniai nuvalyti odą.
Gaivinamojo gelinio prausiklio sudėtyje yra ne tik valomųjų, bet ir
drėkinamųjų medžiagų, tokių kaip šalto spaudimo baobabų aliejus, kuris
garsėja savo nesočiosiomis riebalų rūgštimis. Baobabų aliejus išgaunamas
iš Senegale augančių baobabų. Šis medis, vietinių dar vadinamas „gyvybės
medžiu“, gyvena daugiau nei 500 metų. Jo stiprybė ir ilgaamžiškumas
paverčia šį aliejų puikiu mūsų prausiklio komponentu.

Sudėtis: Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized Aloe Vera Gel/gel
d’aloès officinal stabilisé), Water (Aqua/Eau), Decyl Glucoside,
Propanediol, Caprylyl Methicone, Polyacrylate Crosspolymer-6,
Sodium Cocoyl Glycinate, 1,2-Hexanediol, Adansonia Digitata Seed
Oil Polyglyceryl-6 Esters, Sorbitan Oleate Decylglucoside
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, Hydroxyacetophenone, Disodium EDTA, Potassium
Sorbate.

®

KIEKIS
118 ml
NAUDOJIMAS
Gausiai išspauskite priemonės ant sudrėkintų pirštų ir įmasažuokite ją į odą. Kruopščiai nuplaukite vandeniu, kad oda būtų
švari ir gaivi. Norėdami pasiekti geriausią rezultatą, naudokite
kartu su spindesio suteikiančiu geliu ar atkuriamąja geline kauke.
Dėmesio: Venkite patekimo į akis. Sudirgus akims,
kruopščiai nuplaukite vandeniu. Jei sudirgimas išlieka,
nutraukite naudojimą ir kreipkitės į gydytoją.
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