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Od pierwszego 
wejrzenia!
Ka˝da kobieta lubi czuç si´ pi´knie przez ca∏y rok, a kiedy 
przychodzà Âwi´ta, chcemy zab∏ysnàç wyjàtkowo. Nic tak nie 

przyciàga wzroku jak pi´kne, roziskrzone spojrzenie.  
I nawet je˝eli w wirze przedÊwiàtecznych 

przygotowaƒ nie zawsze spa∏yÊmy tyle, ile 
byÊmy chcia∏y, w∏aÊnie takie b´dzie nasze 
spojrzenie dzi´ki produktom Forever!

Twoje oczy b´dà cudownie odpr´˝one i odÊwie-

˝one z Forever Alluring Eyes. Ten rewitali zujàcy aloe-

sowy krem pod oczy nawil˝a i koi delikatne okolice oczu, 

sprawiajàc, ˝e zmarszczki sà mnie widoczne oraz zna czàco 

redukujàc opuchlizn´ i ciemne cienie pod oczami. Forever Alluring 

Eyes to krem o wysokiej zawartoÊci Aloe Vera, w którego sk∏adzie 

znajdujà si´ tak˝e naturalne emolienty pochodzàce z olejku koko-

sowego i jojoba oraz naturalna witamina E – sà to substancje 

od˝ywcze, które ponadto zatrzymujà w skórze jej naturalnà wilgoç. 

Je˝eli chcesz uzyskaç jak najlepsze rezultaty, u˝ywaj Forever  

Alluring Eyes codziennie – rano i wieczorem. Serdecznym palcem 

nanieÊ punktowo krem na górnej kraw´dzi koÊci policzkowej wokó∏ 

oczu. Delikatnie wklepuj (nie wcieraj) a˝ do wch∏oni´cia.

Dzieƒ zakoƒcz z Aloesowym P∏ynem do dema kija˝u 

oczu Sonya. Dzi´ki swojej lekkiej, bez t∏uszczowej 

konsystencji dzia∏a szybko i delikatnie, dok∏adnie 

usuwajàc makija˝ oczu, jed noczeÊnie od˝y-

wiajàc i nawil˝ajàc rz´sy. Mià˝sz Aloe Vera Fore-

ver dzia∏a regenerujàco, od˝ywczo i kojàco na 

delikatnà skór´ wokó∏ oczu.

Ukryj i wyrównaj nierównoÊci w kolorycie skóry 

korzystajàc z Zestawu korektorów Sonya. Pi´ç 

odcieni pomo˝e ci zatuszowaç niedoskona∏oÊci  

i wyrównaç koloryt skóry, by uzyskaç naturalny, 

nienaganny wyglàd:

•  liliowy mo˝e „otworzyç” twoje oczy; mo˝e byç tak˝e wykorzy-

stywany jako baza pod cieƒ

• zielony pomaga zneutralizowaç zaczerwienienia

•  ̋ ó∏ty mo˝na wykorzystaç do redukcji cieni pod oczami

•  jasnobe˝owy pomaga zatuszowaç niedoskona∏oÊci  

i podkreÊliç urod´

• be˝owy pomaga zatuszowaç niedoskona∏oÊci.

Aby podkreÊliç urod´ oczu, skorzystaj z ulubio-

nego Cienia do powiek Sonya. Masz a˝ 24 poje-

dyncze cienie do wyboru – od naturalnych, odpo-

wiednich na ka˝dà okazj´ kolorów, do intensywnych 

barw w g∏´bokich, b∏yszczàcych odcieniach. 

Mo˝esz tak˝e wybraç jeden z dwóch potrój-

nych zestawów cieni Sonya Eyeshadow Trio. 

Kremowymi i mi´kkimi Kredkami 

do oczu Sonya podkreÊlisz  

i skorygujesz kszta∏t oczu.  

Natomiast Tusz do rz´s Sonya z alo-

esem nie tylko nada pi´kny wyglàd twoim  

rz´ som, ale równie˝ zadba o nie dzi´ki swojej 

recepturze gwaran tujàcej bogactwo sk∏adników 

od˝ywczych.  

Pami´taj, aby dbaç na co dzieƒ o swoje oczy nawil˝ajàc je, 
odpo wiednio du˝o odpo czywajàc i korzystajàc z naszej 
cudownej kolekcji produktów – zdrowe i pi´kne oczy dziÊ, 
jutro… Forever!
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Cienie do powiek Sonya z numerami kodów


