
Uwaga!
Doskonały pomysł  

na gwiazdkowy prezent!
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Nieskazitelna 
cera

Większości kobiet Święta kojarzą się z intensywnymi 
przygotowaniami i zwiększonymi obowiązkami. W wirze 
przedświątecznej bieganiny nie zawsze jest czas na od-
powiedni wypoczynek, a przecież żadna z Pań nie chce, 
by podczas gwiazdkowych uroczystości na jej cerze wi-
doczne były oznaki zmęczenia. 

Na szczęście w sukurs przychodzą nam fantastyczne produkty So-
nya, a jednym z największych atutów dzielenia się nimi jest łatwość 
ich używania oraz zdolność do szybkiej zmiany wyglądu. Główną 
rolę w przemianie każdej cery gra Zestaw Korektorów Sonya. 
Zestaw Korektorów Sonya,  czyli pięć korygujących odcieni w jed-
nym niesamowitym produkcie, pomoże szybko i łatwo poradzić 
sobie z większością niedoskonałości, takich jak niejednolity kolo-
ryt skóry, cienie pod oczami, piegi i skazy. Zalecane do wszystkich 
rodzajów cery, korekcyjne i neutralizujące odcienie mogą być mie-
szane lub nakładane oddzielnie. 

Wiele kobiet nakłada korektor pod podkład. Jednak w przypad-
ku Zestawu Korektorów Sonya zawsze najlepiej nałożyć najpierw 
Podkład Kompaktowy Sonya, aby dokładnie określić te miej-
sca, którym przydałoby się dodatkowe zastosowanie korektora.  
Na przykład, kluczem do rozjaśnienia cieni pod oczami jest nałoże-
nie odpowiedniego odcienia korektora tylko na ciemniejsze obsza-
ry skóry. Poniżej znajdziecie przewodnik po odcieniach Zestawu 
Korektorów Sonya.

Żadna cera nie jest doskonała, jednak dzięki zawierają-
cemu pięć odcieni Zestawowi Korektorów możesz zbliżyć 
się do ideału tak jak nigdy przedtem. Sięgnij po ten nie-
samowity produkt, by uzyskać naturalny, nieskazitelny 
makijaż i olśnić wszystkich na Gwiazdkę!

Podstawą pięknej skóry jest właściwa o nią dbałość.  
Sięgnij po jeden z naszych fenomenalnych zestawów  

do kompleksowej pielęgnacji cery!

Sonya 
Skin Care

Aloe  
Fleur de 

Jouvence

JASNY BEŻ - aby ukryć niedoskonałości; 
doskonale rozświetla

ŻÓŁTY - na ciemne i zaczerwienione 
miejsca; znakomity na cienie pod 
oczami; dla ciepłych karnacji

ZIELONY - aby neutralizować za-
czerwienienia; maskuje oparzenia 
słoneczne, trądzik różowaty

BEŻOWY - aby ukryć niedoskona-
łości; odpowiedni, by podkreślić 
kontur lub rozświetlić

LILIOWY - rozświetla „żółtą” skórę; 
świetny jako podkład pod cień, 
by rozjaśnić powieki


