
Nowości

6                                                                                                                                                                                                                                        12.2011

Szampon i odżywka dodające objętości

Sonya®

Volume
Shampoo
& Conditioner

Kiedy twoje włosy potrzebują czegoś na wzmocnienie, sięgnij po Sonya® Volume Shampoo & Conditioner. Nasze unikalne re-
ceptury, wzbogacone Aloe Vera i mleczkiem pszczelim, dodadzą twoim włosom objętości i blasku, a przy tym pomogą utrzymać 
je pod kontrolą. Te dodające objętości szampon i odżywkę stworzyliśmy z najlepszych dostępnych obecnie składników, by twoje 
włosy były bardziej puszyste i grubsze. A przy tym, Volume Shampoo & Conditioner nie zawierają dodatku parabenów, glikolu 
propylenowego, SLS ani SLES.

Sonya® Volume Shampoo & Conditioner:
wspierają zdrowie i blask włosów• 
nie obciążają włosów• 
bezpieczne dla włosów farbowanych• 
dodają włosom objętości i sprawiają, że wyglądają na grubsze• 
dodają włosom miękkości i ułatwiają rozczesywanie• 
bardziej puszyste, grubsze włosy• 

 
 
 

Volume Shampoo 
kod 351

Volume Conditioner 
kod 352
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Szampon i odżywka nawilżające

Sonya®

Hydrate
Shampoo

& Conditioner

Pełne naturalnych dobrodziejstw Aloe Vera i mleczka pszczelego, Sonya® Hydrate Shampoo & Conditioner to znakomity początek 
codziennej pielęgnacji włosów. Nawilżający szampon odżywia twoje włosy dzięki unikalnej, ultra-nawilżającej recepturze, która 
dodaje włosom sprężystości, objętości i blasku. Sonya® Hydrate Shampoo & Conditioner, stworzone z tego, co natura i nauka 
mają najlepszego do zaoferowania i bezpieczne dla włosów farbowanych, regulują naturalną równowagę nawilżenia suchych 
włosów, sprawiając, że w sposób widoczny stają się one bardziej świeże, lśniące i zdrowe, a także łatwiejsze do ułożenia. Kluczo-
we znaczenie ma również to, czego w recepturze nie znajdziecie. Sonya® Hydrate Shampoo & Conditioner myją i odżywiają bez  
parabenów, glikolu propylenowego, SLS ani SLES.

Sonya® Hydrate Shampoo & Conditioner:
regulują naturalną równowagę nawilżenia suchych, łamliwych włosów• 
sprawiają, że włosy w sposób widoczny stają się bardziej świeże, lśniące, zdrowe i łatwiejsze do ułożenia• 
odżywiają skórę głowy• 
bezpieczne dla włosów farbowanych• 
nie zawierają niczego, co złe, a jedynie to, co dobre• 

Volume Shampoo  
kod 349

Volume Conditioner 
kod 350


