Péče o pokožku
Sonya™ refining gel mask
Vyspěte se do krásy

– Podporuje zdravý tón pokožky
– Přizpůsobuje se výkyvům smíšené pleti
– Vyživuje pokožku, zatímco spíte
Refining gel mask dává výrazu „vyspat se do krásy“ nový význam.
Tato zjemňující gelová maska byla vědeckými metodami vytvořena tak,
aby optimalizovala způsob, jímž vaše pokožka funguje během noci.
Vyvažováním přirozených funkcí těla během spánku pomáhá podporovat
rovnováhu pleti, reguluje její maštění a rozzáří její vzhled.
Navíc jsme tento gel naplnili množstvím rostlin, abyste během spánku co
možná nejvíce využili jejich blahodárný vliv. Celou noc na vaši pleť budou
působit semínka mrkve, olej z bazalky, olej Davana z květu rostliny artemisia
pallens a olej ze sójových bobů.
Chladivý gel této masky se rychle vstřebá do pokožky, která maximálně
využívá zvlhčující vlastnosti našeho bohatého, stabilizovaného aloe vera gelu
a dalších hydratujících látek, jako například výtažku z jablka, výtažku z květu
jetele, výtažku z korejského bambusu (sasa quelpaertensis) a kořene lékořice,
rostliny, která se používá více než 3000 let pro své silné antioxidační účinky.
Tato kvalitní směs zvlhčuje vaši pleť během spánku a nezanechává na ní pocit
mastnoty.
Masku stačí používat dvakrát až třikrát týdně, abyste se probouzeli
s pokožkou, která je zářivější, mladší a lépe vyvážená.
Složení: šťáva z listů aloe barbadensis (stabilizovaný aloe vera gel),
voda (Aqua/Eau), Glycerin, Dimethicone, Pyrus Malus (Apple) Fruit
Extract, Caprylyl Methicone, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/
VP Copolymer, Sorbitan Oleate Decyglucoside Crosspolymer,
Dimethicone Crosspolymer, Glycyrrhiza Glabra (Licorice)
Root Extract, Isopentyldiol, Trifolium Pratense (Clover) Flower
Extract, Ethylhexylglycerin, Hexylene Glycol, Propanediol, Sasa
Quelpaertensis Extract, Polyacrylate Crosspolymer-6, Disodium
EDTA, Glycine Soja (Soybean) Oil, Daucus Carota Sativa (Carrot)
Seed Oil, Ocimum Basilicum (Basil) Oil, Artemisia Pallens Flower Oil,
Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol.

®

OBSAH
59 ml
POUŽITÍ
Naneste před spaním větší množství přípravku na celý obličej.
Nechte působit přes noc. Pro efekt vyvážené textury pleť
ráno důkladně opláchněte. Pro optimální výsledky používejte
minimálně dvakrát až třikrát týdně.
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