Ādas kopšana

Sejas ādas kopšana ar SONYA komplektu

SONYA pieniņš sejas tīrīšanai
Šis ekskluzīvais tīrīšanas pieniņš
satur alveju un augļu ekstraktus,
kas maigi noņem dekoratīvās
kosmētikas slāni un attīra ādu no
sārņiem, bet to nesausina. Āda
kļūst svaiga un maiga.
Tīriet seju ar SONYA pieniņu
katru dienu no rīta un vakarā.
1. solis: uzklājiet pieniņu uz pirkstu galiem.
2. solis: ar vieglām apļveida kustībām iemasējiet to sejas un kakla
ādā.
3. solis: pārpalikumu noņemiet
ar sūklīti vai vates piciņu, pēc
tam ādu rūpīgi nomazgājiet ar
siltu ūdeni.
SONYA atsvaidzinošais toniks
Šis līdzeklis satur alveju un balto
tēju, bet nesatur spirtu. Toniks
palīdz uzturēt nepieciešamo ādas
mitruma līmeni un lieliski atsvaidzina ādu.
Lietojiet toniku no rīta un vakarā pēc tam, kad āda attīrīta ar
SONYA pieniņu.
1. solis: nelielu vates piciņu samitriniet ar toniku.
2. solis: ar vieglām kustībām iemasējiet toniku sejas un kakla ādā.
3. solis: pagaidiet dažas minūtes,
tad uzklājiet SONYA barojošo
serumu.

SONYA barojošais serums
Šis lieliskais serums satur alveju
un baltās tējas ekstraktu, kas novērš sejas ādas izžūšanu un palīdz
aizkavēt tās novecošanu.
Lietojiet no rīta un vakarā, pirms
tam attīrot ādu ar SONYA pieniņu un atsvaidzinot ar SONYA
toniku.
1. solis: uzziediet serumu uz pirkstu galiem, paspiežot dozatoru
3 reizes.
2. solis: vienmērīgi sadaliet serumu
starp pirkstu galiem.
3. solis: iemasējiet sejas un kakla
ādā.
SONYA sejas krēms
Krēms satur alveju, kā arī speciālas
mitrinošās un atsvaidzinošās vielas,
kas palīdz ādai saglabāt vajadzīgo mitruma līmeni un lielisku
izskatu.
Lietojiet no rīta un vakarā, pirms
tam uzklājot SONYA barojošo
serumu.
1. solis: izņemiet plastmasas lāpstiņu un disku, ko atradīsiet zem
krēma iepakojuma vāciņa.
2. solis: ar lāpstiņu uzziediet krēmu
uz diska.
3. solis: ar pirkstu galiem paņemiet
krēmu no diska un ar vieglām
apļveida kustībām iemasējiet sejas
un kakla ādā.

SONYA sejas skrubis
Dažādi spēcīgas iedarbības skrubji
var viegli sakairināt ādu. Lai tā nenotiktu, izvēlieties SONYA skrubi
ar alveju un jojobas dabīgajām
mikrodaļiņām. Tas attīra ādu dziļi
un efektīvi, taču iedarbojas maigi
un saudzējoši.
Lietojiet 1–2 reizes nedēļā, pirms
tam ādu attīrot ar SONYA pieniņu.
1. solis: samitriniet ādu ar ūdeni,
tad uzklājiet skrubi uz rokas pirkstu galiem.
2. solis: ar vieglām pirkstu kustībām 2–3 minūtes maigi masējiet
seju un kaklu. Sekojiet, lai skrubis
nenokļūtu acīs.
3. solis: nomazgājiet ādu ar siltu
ūdeni un nosusiniet ar mīkstu
dvieli.

SONYA sejas ādas kopšanas līdzekļu komplekts
SONYA – tas nozīmē skaistumu, jaunību un pievilcību. Šī
komplekta produktu galvenās sastāvdaļas ir alveja, augļu ekstrakti,
baltā tēja un speciālas mitrinošās
vielas, kas baro un atsvaidzina
ādu.
SONYA komplektā ietilpst
pieci sejas ādas kopšanas līdzekļi:
pieniņš sejas tīrīšanai, atsvaidzinošs toniks, barojošs serums, sejas
krēms un skrubis. Palutiniet savu
ādu – izmēģiniet šo piecu soļu
procedūru!

Ieteicams šāds ādas kopšanas
režīms:
• attīriet ādu ar SONYA sejas
pieniņu divas reizes dienā;
• tonizējiet ādu ar SONYA atsvaidzinošo toniku divas reizes
dienā;
• ieziediet seju ar SONYA barojošo serumu divas reizes
dienā;
• ieziediet seju ar SONYA sejas
krēmu divas reizes dienā;
• attīriet ādu ar SONYA skrubi
1-2 reizes nedēļā.
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Informāciju par produktu sastāvdaļām atradīsiet atsevišķo produktu
aprakstos.

•

43

SONYA sejas ādas kopšanas
komplektā ietilpst:
SONYA pieniņš sejas tīrīšanai
(kods 277);
SONYA atsvaidzinošais toniks
(kods 279);
SONYA barojošais serums (kods
281);
SONYA sejas krēms (kods
280);
SONYA sejas skrubis (kods
278).
(Produktus var iegādāties arī
atsevišķi.)

