
Sonya to esencja czegoÊ wi´cej ni˝ po prostu pi´kna;  
to wyraz m∏odzieƒczoÊci, zachwytu i mi∏oÊci.  
Sk∏adniki naszego zestawu do piel´gnacji cery, wÊród 
których znajdziesz Aloe Vera, ekstrakty owocowe,  
bia∏à herbat´ i znakomite substancje nawil˝ajàce,  
sà darem dla twojej skóry. Pomagajà jej odzyskaç 
m∏odoÊç i przywróciç odpowiednie nawil˝enie.

SKIN CARE COLLECTION
Zestaw do pielegnacji cery Sonya
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A oto produkty, które znajdziesz w zestawie:
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ALOE PURIFYING CLEANSER
Aloesowy ˝el oczyszczajàcy do twarzy i szyi

Ten niezwyk∏y preparat oczyszczajàcy z aloesem  
i ekstraktami owocowymi delikatnie usuwa makija˝  
i zanieczyszczenia, nie przesuszajàc przy tym skóry  
i nadajàc jej poczucie mi´kkoÊci, Êwie˝oÊci i czystoÊci.
Sposób u˝ycia: U˝ywaç rano i wieczorem. 
Na∏o˝yç ˝el na opuszki palców i rozmasowaç 
na d∏oniach. Wmasowaç w twarz i szyj´, 

aby usunàç makija˝ i zanieczyszczenia. Zetrzeç ˝el 
bawe∏nianym wacikiem, a nast´pnie dok∏adnie sp∏ukaç 
twarz i szyj´ ciep∏à wodà.

Sk∏adniki (INCI): patrz INGREDIENTS.
Przechowywaç w suchym, zaciemnionym i ch∏odnym miejscu  
w temperaturze pokojowej.
Najlepiej zu˝yç przed koƒcem: data (EXP) na opakowaniu.  
Data produkcji na opakowaniu jest numerem partii produkcyjnej. 
Nietestowane na zwierz´tach.
Produkt zg∏oszony do KSIoK  
– numer w rejestrze RK/198027/2007

ALOE REFRESHING TONER
Aloesowy tonik odÊwie˝ajàcy do twarzy i szyi

Ten bezalkoholowy, odÊwie˝ajàcy tonik z aloesem  
i bia∏à herbatà pomaga skórze w utrzymaniu 
odpowiedniego nawil˝enia.
Sposób u˝ycia: U˝ywaç rano i wieczorem, po 
zastosowaniu Sonya Aloe Purifying Cleanser. 
Nak∏adaç przy pomocy bawe∏nianego wacika  
na twarz, szyj´, a w razie potrzeby, na inne  
partie skóry.

Sk∏adniki (INCI): patrz INGREDIENTS.
Przechowywaç w suchym, zaciemnionym i ch∏odnym miejscu  
w temperaturze pokojowej.
Najlepiej zu˝yç przed koƒcem: data (EXP) na opakowaniu.  
Data produkcji na opakowaniu jest numerem partii produkcyjnej. 
Nietestowane na zwierz´tach.
Produkt zg∏oszony do KSIoK  
– numer w rejestrze RK/198029/2007

ALOE NOURISHING SERUM
Aloesowe serum od˝ywcze do twarzy i szyi

To wspania∏e serum z bia∏à herbatà chroni i przywraca 
prawid∏owe nawil˝enie skóry, pomagajàc jej  
w zachowaniu m∏odzieƒczego wyglàdu.
Sposób u˝ycia: U˝ywaç rano i wieczorem, po 
zastosowaniu Sonya Aloe Refreshing Toner. 
Na∏o˝yç oko∏o 3 porcji na opuszki palców, 
rozmasowaç na d∏oniach i na∏o˝yç na twarz, 
szyj´, a w razie potrzeby, na inne partie skóry.
Sk∏adniki (INCI) : patrz INGREDIENTS.

Przechowywaç w suchym, zaciemnionym i ch∏odnym miejscu  
w temperaturze pokojowej.
Najlepiej zu˝yç przed koƒcem: data (EXP) na opakowaniu.  
Data produkcji na opakowaniu jest numerem partii produkcyjnej. 
Nietestowane na zwierz´tach.
Produkt zg∏oszony do KSIoK  
– numer w rejestrze RK/198031/2007

ALOE BALANCING CREAM
Aloesowy krem kojàcy do twarzy i szyi

Zawiera aloes, a tak˝e ekstrakty rewitalizujàce  
i substancje nawil˝ajàce, pomagajàc w zachowaniu 
odpowiedniego nawil˝enia i młodzieƒczego  
wyglàdu skóry.
Sposób u˝ycia: U˝ywaç rano i wieczorem, 

po na∏o˝eniu Aloe Nourishing Serum. Ze s∏oiczka wyjàç 
szpatu∏k´ i krà˝ek ochronny. Szpatu∏kà nanieÊç porcj´ 
kremu na krà˝ek i opuszkami palców na∏o˝yç jà na twarz  
i szyj´. Nast´pnie wmasowaç w skór´.
Po ka˝dym u˝yciu wyp∏ukaç szpatu∏k´ i krà˝ek goràcà 
wodà i osuszyç r´cznikiem, nast´pnie umieÊciç je 
ponownie w s∏oiczku w celu powtórnego u˝ycia.

Sk∏adniki (INCI) : patrz INGREDIENTS.
Przechowywaç w suchym, zaciemnionym i ch∏odnym miejscu  
w temperaturze pokojowej.
Najlepiej zu˝yç przed koƒcem: data (EXP) na opakowaniu.  
Data produkcji na opakowaniu jest numerem partii produkcyjnej. 
Nietestowane na zwierz´tach.
Produkt zg∏oszony do KSIoK  
– numer w rejestrze RK/198030/2007

ALOE DEEP-CLEANSING 
EXFOLIATOR

Aloesowy peeling g∏´boko-oczyszczajàcy  
do twarzy i szyi

Kiedy twoja skóra potrzebuje dodatkowego 
oczyszczenia, ale chcesz uniknàç podra˝nienia, jakie 
mo˝e byç efektem innych, szorstkim peelingów, ten 
g∏´boko oczyszczajàcy, ale ∏agodny peeling  
z aloesem i naturalnymi mikrogranulkami jojoby  
to idealna odpowiedê.
Sposób u˝ycia: U˝ywaç oko∏o 2 razy  

w tygodniu po oczyszczeniu twarzy Sonya Aloe Purifying 
Cleanser. Najpierw zwil˝yç twarz wodà, nast´pnie na∏o˝yç 
peeling i delikatnie wmasowywaç w skór´ opuszkami 
palców (omijajàc okolice oczu) przez oko∏o dwie, trzy 
minuty. Sp∏ukaç ciep∏à wodà i osuszyç twarz czystym 
r´cznikiem. 
Sk∏adniki (INCI) : patrz INGREDIENTS.
Przechowywaç w suchym, zaciemnionym i ch∏odnym miejscu  
w temperaturze pokojowej.
Najlepiej zu˝yç przed koƒcem: data (EXP) na opakowaniu.  
Data produkcji na opakowaniu jest numerem partii produkcyjnej. 
Nietestowane na zwierz´tach.
Produkt zg∏oszony do KSIoK  
– numer w rejestrze RK/198028/2007


