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Wiosenna
pielęgnacja
Moi Kochani,
Wiosna zbliża się do nas coraz większymi krokami. Zrzucimy ciepłe ubrania, do szuflad powędrują  czapki  
i szaliki. Nasze ciało zacznie nabierać nowej, wiosennej energii. Po okresie zimowego uśpienia obudzimy 
się do życia. Nasza skóra także powinna odczuć zbliżający się czas wiosennej radości.  Regeneracja, nawil-
żanie i odżywianie to podstawa wiosennej pielęgnacji, dzięki której osiągniemy sukces. 

W pierwszej kolejności powinnyśmy sięgnąć 
po maseczkę FdJ. Nakładamy ją co 3-4 dni 
przez okres 3-4 tygodni. Taką kurację polecam 
zwłaszcza przy skórze zmęczonej, odwodnio-
nej i wymagającej szczególnego odżywienia 
i wzmocnienia. Dzięki maseczce FdJ pozbę-
dziemy się martwych komórek naskórka, od-
świeżymy skórę i przygotujemy na przyjęcie 
wszystkich składników odżywczych.

Przy „wiosennych porządkach” skuteczną pomocą będzie najnow-
szy, głęboko nawilżający krem Sonya Aloe Deep Moisturizing 
Cream. W jego składzie, oprócz czystego miąższu aloesowego, 
znajdziemy dwa bardzo cenne dla skóry składniki. Pierwszy z nich 
to wyciąg z kory sosny, a drugi – olejek z orzeszków makada-
mia.
Wyciąg z kory sosny jest jednym z najsilniejszych naturalnych 
antyutleniaczy. Przypomnę tylko, iż antyoksydanty walcząc z wol-
nymi rodnikami, zapobiegają uszkadzaniu komórek i hamują de-
gradację skóry. Antyutleniające właściwości wyciągu z kory sosny 
są 20-krotnie większe od witaminy C i 50-krotnie większe od wi-
taminy E. 
Oprócz tego wyciąg z kory sosny:
• łagodzi uszkodzenia skóry spowodowane promieniami UVA  
i UVB (polecam szczególnie po intensywnej ekspozycji słonecznej 
podczas urlopu w górach, na nartach);
• przywraca skórze elastyczność i sprężystość, chroniąc kolagen  
i elastynę;
• wzmaga krążenie krwi w naczyniach, przez co do komórek do-
starczana jest zwiększona ilość tlenu i substancji odżywczych;
• hamuje procesy alergiczne w skórze.

Sonya Aloe Deep Moisturizing Cream jest uzupełnieniem i konty-
nuacją linii pielęgnacyjnej Sonya Skin Care zawierającej inny bar-
dzo silny antyutleniacz, czyli białą herbatę.
Drugim aktywnym składnikiem głęboko nawilżającego kremu So-
nya jest olejek z orzeszków makadamia. Jest on cennym źródłem 
witamin A, B, i E, NNKT, flawonoidów oraz składników mineral-
nych. Jest doskonale wchłanialny i tolerowany przez naszą skórę, 
dlatego kremy zawierające ten wspaniały olejek  nadają się idealnie 
nawet dla bardzo wrażliwej cery. Regeneruje, odżywia i zmiękcza 
naskórek. Dzięki niemu skóra staje się wyjątkowo sprężysta, spójna 
i odporna na uszkodzenia.
Warto jeszcze wspomnieć o kwasie hialuronowym, doskonale 
Państwu znanym za sprawą Forever Active HA. Ten wyjątkowy na-
wilżacz także znajduje się w najnowszym kremie Sonya Skin Care. 
Najważniejsze jednak jest to, że dzięki głębokiemu nawilżaniu i re-
generacji  możemy poczuć się we własnej skórze pięknie i młodo.

Nawiązując do pięknego i młodego wyglądu, chciałabym zwrócić 
Państwa uwagę na wspaniały produkt, który ostatnio dołączył do 
naszej oferty. Fantastyczny Sonya Aloe Mineral Makeup to 
kosmetyk, który powinien być przyjacielem każdej kobiety! Ten 
podkład mineralny powstał w Stanach Zjednoczonych z myślą  
o kobietach po zabiegach dermatologicznych i chirurgicznych. 
Podkład mineralny Sonya zawiera mikę, minerał nadający perło-
wy połysk skórze. Światło padające na twarz załamuje się i odbija, 
powodując optyczne wygładzenie skóry. Dzięki temu twarz wyglą-
da na rozświetloną, zdrową i gładką.  Wyciąg z aloesu zwiększa 
przyczepność kosmetyku i trwałość makijażu oraz zapewnia skórze 
prawidłowe funkcjonowanie. Podkład mineralny ma wiele zalet. 
Przyśpiesza gojenie, nawilża, redukuje wydzielanie sebum. Nie za-
tyka porów, jest całkowicie beztłuszczowy i lekki, dzięki czemu na-
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daje się dla każdego 
rodzaju skóry, nawet  

trądzikowej i alergicznej. 
Dodatkowo zapewnia nam 

ochronę przed promieniami UV.
Jedyne wymagania to specjalna apli-

kacja, która jest bardzo prosta, ale stanowi 
klucz do wykonania pięknego makijażu. Naj-

ważniejsze, aby do nakładania kosmetyku na 
twarz używać  gęstego, okrągłego pędzla o mię-

dzynarodowej nazwie KABUKI. 

Oto 3 podstawowe kroki:
1. Wysyp niewielką ilość podkładu na wieczko.
2. Do wieczka przyłóż pędzel i kolistymi ruchami wetrzyj podkład 
we włosie, a następnie delikatnie otrzep pędzel.
3. Rozpocznij nakładanie podkładu, od policzków do wewnątrz, w 
kierunku nosa. Wykonuj koliste ruchy, wcierając podkład w skórę. 
Nakładanie podkładu powinno przypominać proces polerowania.

Każda następna warstwa będzie dawała efekt większego krycia. Je-
śli nałożymy za dużo podkładu, bez problemu możemy usunąć go 
przy pomocy chusteczki higienicznej.

Ważne, aby poczekać z aplikacją podkładu do wchło-
nięcia kremu. Jeśli nie mamy na to czasu, wystarczy 
oprószyć delikatnie twarz pudrem Sonya Colour Col-
lection, a następnie nałożyć podkład wg instrukcji po-
wyżej. Przynajmniej raz w tygodniu pędzel należy deli-
katnie prać i suszyć, skierowany włosiem w dół.
Jak już wspomniałam, podkład mineralny jest bardzo 
prostym  w użyciu i uniwersalnym kosmetykiem. War-
to w swojej kosmetyczce mieć kolor podstawowy – dla 
naszej słowiańskiej urody jest to Natural  #308 – i do-
datkowo jeden z ciemniejszej gamy: Amber #309 lub 
Caramel #310. Dodatkowy kolor pozwala stworzyć 
idealną mieszankę kolorystyczną wtedy, kiedy skóra jest 

bardziej opalona. Natomiast przez cały rok ciemniejszego podkładu 
możemy używać jako różu na policzki lub pudru brązującego. 
Nałożenie podkładu powinno zająć maksymalnie 2 minuty, a efekt 
pięknej, rozświetlonej i odmłodzonej skóry będzie widoczny przez 
cały dzień! Jeśli w ciągu dnia będziecie  potrzebować drobnej po-
prawki lub też większego krycia, wystarczy nałożyć dodatkową 
warstwę wg instrukcji, a idealnie stopi się ona ze skórą. Taki zabieg 
pozwala także odświeżyć makijaż w kilka chwil bez konieczności 
zmywania go w trakcie dnia.
Już teraz wiecie, dlaczego polecam Sonya Aloe Mineral Makeup 
każdej z nas, nawet jeśli miałby to być pierwszy i jedyny kosmetyk 
kolorowy w naszej kosmetyczce. 

Pamiętajmy, że twarz jest naszą wizytówką, dlatego jeśli zadbamy  
o nią, z pewnością odwdzięczy  nam się za to. Używając najnow-
szych produktów, stajemy się najcenniejszym źródłem wiedzy na 
temat wspaniałych efektów, jakie daje stosowanie Sonya Aloe Deep 
Moisturizing Cream i Sonya Aloe Mineral Makeup.
Dzięki tym kosmetykom staniemy się aloesowymi 
ambasadorkami kobiecego piękna!




