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Jaki jest twój typ?
Naukowo wyróżnia się trzy rodzaje skóry: suchą, tłustą 
i mieszaną. Skóra mieszana czasem może być sucha, 
czasem tłusta, czasem jednocześnie sucha i tłusta,  
a czasem nijaka. Co więcej, większość osób, które nie 
są w stanie wskazać konkretnego rodzaju – lub określają 
swoją cerę jako „normalną” – ma właśnie skórę mieszaną. 



Coś dla  
skóry mieszanej
Stworzony specjalnie dla skóry mieszanej, która potrafi 

być zmienna, program codziennej pielęgnacji Sonya 

daily charakteryzuje wysoka zawartość aloesu i innych, 

normalizujących skórę substancji roślinnych.

Natura łączy się z nauką tworząc rewolucyjną 

technologię żelową, która pomaga dostarczyć 

dobrodziejstwa aloesu, nawilżenie i substancje roślinne 

tam, gdzie skóra potrzebuje ich najbardziej, a dzięki 

lekkiej konsystencji skóra pozostaje odświeżona  

i odmłodzona.



Przełomowa 
technologia dla skóry
Nie bez przyczyny każdy z produktów ma w swojej nazwie słowo „gel” – 

stworzyliśmy synergiczną linię produktów na bazie żelu. Ten zaawansowany 

technologicznie nośnik, doskonały dla cery mieszanej, dostarcza skórze zawarty  

w recepturach aloes, substancje nawilżające i roślinne, nie pozostawiając ciężkiego, 

tłustego osadu.





Sonya refreshing
gel cleanser
Zapomnij o zwykłych produktach myjących

Od razu po nałożeniu zauważysz, że refreshing gel cleanser nie 
wytwarza intensywnej piany i nie ściąga skóry. Nasz miąższ  
aloe vera oraz składniki nawilżające, takie jak tłoczony na zimno 
olejek z baobabu, koją i nawadniają skórę.

Aminokwasy jabłkowe i hydroksyacetofenon wzbogacają łagodną 
formułę refreshing gel cleanser, by wspierać cerę mieszaną.

Wyciąg z owoców krzewu o nazwie Acacia concinna, rosnącego 
w tropikalnych dżunglach Azji, to naturalny środek oczyszczający, 
który pomaga usuwać martwy naskórek, zabrudzenia i makijaż, 
dokładnie, ale jednocześnie łagodnie czyszcząc skórę.

Używaj: Dwa razy dziennie, rano i wieczorem, na twarz i szyję. 



Sonya 
illuminating gel
Przywróć skórze promienny wygląd

Młodsza skóra emanuje swoim naturalnym blaskiem. 
Sięgnij po illuminating gel, aby przywrócić skórze 
promienny wygląd. Enkapsulowane peptydy zawieszone 
w szybko wchłaniającym się żelu pomagają dostarczyć 
najnowszą technologię, by rozświetlić ogólny wygląd skóry.

Korzeń lukrecji i znakomita mieszanka alg pomagają 
wyrównać koloryt skóry i osłabić widoczność przebarwień 
i brązowych plam, natomiast wyciąg z kwiatu czerwonej 
koniczyny pomaga zmniejszyć widoczność porów. 
Wreszcie, kompozycja pięciu azjatyckich substancji 
roślinnych wyrównuje koloryt skóry, by cera była miękka, 
gładka i promienna.

Używaj: Dwa razy dziennie, rano i wieczorem, na twarz  
i szyję, po oczyszczeniu skóry.



Sonya refining
gel mask
Nadaj nowe znaczenie określeniu „sen dla urody”

Ta żelowa maseczka została naukowo opracowana tak, by optymalizować działanie 
skóry nocą i wzmacniać jej naturalne funkcje podczas snu. Sprzyja równowadze 
skóry, kontrolując wydzielanie sebum, nawilżając i rozjaśniając wygląd cery.

Aby jak najlepiej wykorzystać czas twojego snu, dodaliśmy do niej bogactwo 
substancji roślinnych, takich jak: olejek z nasion marchwi, olejek bazyliowy, 
olejek davana (Artemisia pallens) i olej sojowy. Chłodzący żel szybko się 
wchłania, by skóra jak najprędzej doświadczyła nawilżającego działania naszego 
stabilizowanego miąższu aloe vera, jak również takich substancji nawilżających 
jak ekstrakty z jabłek i kwiatów koniczyny. Wyciąg z koreańskiego bambusa oraz 
korzeń lukrecji wspierają zdrowy blask i miękkość skóry.

Wystarczy, że będziesz stosować refining gel mask dwa-trzy razy w tygodniu,  
a po obudzeniu twoja skóra będzie wyglądała promienniej i młodziej, a cera 
będzie zdrowsza.

Używaj: 2-3 razy w tygodniu po nałożeniu illuminating gel, przed snem.



Sonya soothing 
gel moisturizer
Głęboko nawilżający nośnik

Soothing gel moisturizer wyglądem przypomina emulsję, jednak ta formuła 
na bazie żelu wtapia się w skórę. Ten żel/emulsja, zawierający bogactwo 
substancji roślinnych i innych efektywnych składników, dzięki głęboko 
nawilżającemu nośnikowi wtapia się w skórę do pełnego wchłonięcia, nie 
pozostawiając na skórze osadu, by cera była nawilżona i pełna blasku. 

Ponad 10 naturalnych wyciągów i olejków roślinnych, w tym estry jojoby i oliwa 
pomagają nawodnić i ujędrnić skórę. Wyekstrahowany z grzybów beta-glukan 
koi skórę i wyrównuje jej koloryt. Składniki przeciwzmarszczkowe, takie jak 
kwas linolowy i hydrolizowany kolagen, wnikają tam, gdzie skóra ich najbardziej 
potrzebuje. Wyciągi z jabłek, granatów, fig i morwy efektywnie wspierają skórę 
mieszaną dla poprawy wyglądu cery.

Używaj: Dwa razy dziennie, rano i wieczorem, na twarz i szyję, po nałożeniu 
illuminating gel lub dla dodatkowego nawilżenia po nałożeniu refining gel 
mask.



Sonya refreshing gel cleanser

Sonya illuminating gel
Składniki: 

Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua, Propanediol, Caprylyl Methicone, Niacinamide, Cetearyl Olivate, Sodium Acrylates 
Copolymer, Butylene Glycol, Sorbitan Olivate, Trifolium Pratense Flower Extract, Scutellaria Baicalensis Root Extract, 
Glycyrrhiza Glabra Root Extract, Morus Alba Root Extract, Artemisia Capillaris Flower Extract, Zizyphus Jujuba Fruit 
Extract, Dicrateria rotunda oil, Ruttnera Lamellosa oil, Lecithin, Hydrogenated Lecithin, Acetyl Dipeptide-1 Cetyl Ester, 
Oligopeptide-68, Isopentyldiol, 1,2-Hexanediol, Caprylyl Glycol, Citric Acid, Phytic Acid, Ascorbic Acid, Ethylhexylglycerin, 
Caprylhydroxamic Acid, Sorbitan Laurate, Sodium Oleate, Disodium EDTA, Hydroxyethylcellulose, Phenoxyethanol, 
Potassium Sorbate, Sodium Benzoate.

Sposób użycia: 

Delikatnie nałożyć niewielką ilość na całą twarz dla promiennego blasku.

Składniki: 

Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua, Decyl Glucoside, Propanediol, Caprylyl Methicone, Polyacrylate Crosspolymer-6, 
Sodium Cocoyl Glycinate, 1,2-Hexanediol, Adansonia Digitata Seed Oil Polyglyceryl-6 Esters, Sorbitan Oleate Decylglucoside 
Crosspolymer, Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate, Acacia Concinna Fruit Extract, Balanites Aegyptiaca Fruit Extract, Gypsophila 
Paniculata Root Extract, Caprylhydroxamic Acid, Caprylyl Glycol, Ethylhexylglycerin, Sodium Cocoyl Apple Amino Acids, 
Caesalpinia Spinosa Gum, Hydroxyacetophenone, Disodium EDTA, Potassium Sorbate.

Sposób użycia: 

Nałożyć obficie na zwilżone dłonie i wmasować w twarz. Dokładnie spłukać dla odświeżenia skóry. 



Sonya soothing gel moisturizer

Sonya refining gel mask
Składniki: 

Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua, Glycerin, Dimethicone, Pyrus Malus Fruit Extract, Caprylyl Methicone, Ammonium 
Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer, Sasa Quelpaertensis Extract, Trifolium Pratense Flower Extract, Glycyrrhiza Glabra Root 
Extract, Daucus Carota Sativa Seed Oil, Ocimum Basilicum Oil, Artemisia Pallens (Davana) Flower Oil, Glycine Soja Oil, Sorbitan 
Oleate Decylglucoside Crosspolymer, Isopentyldiol, Polyacrylate Crosspolymer-6, Propanediol, Dimethicone Crosspolymer, Caprylyl 
Glycol, Citric Acid, Disodium EDTA, Ascorbic Acid, Phenoxyethanol, Potassium Sorbate, Ethylhexylglycerin, Hexylene Glycol, Sodium 
Benzoate.

Sposób użycia: 

Przed snem nałożyć obficie na twarz. Pozostawić na noc. Rano dokładnie spłukać. Dla najlepszych efektów używać 2-3 razy  
w tygodniu.

Składniki: 

Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua, Propanediol, Caprylic/Capric Triglyceride, Isoamyl Laurate, Jojoba Esters, Cetearyl Olivate, 
Sodium Acrylates Copolymer, Sorbitan Olivate, Glycerin, Lauroyl Lysine, Pyrus Malus Fruit Extract, Citrus Aurantium Dulcis Peel Oil, 
Citrus Nobilis Peel Oil, Ficus Carica Fruit Extract, Ginkgo Biloba Nut Extract, Morus Alba Fruit Extract, Punica Granatum Fruit Extract, 
Anthemis Nobilis Flower Oil, Citrus Aurantium Bergamia Fruit Oil, Pelargonium Graveolens Flower Oil, Limonene, Linalool, Citronellol, 
Hydrolyzed Jojoba Esters, Sodium Hyaluronate, Hydrolyzed Collagen, 1,2-Hexanediol, Ethyl Canolate, Lecithin, Caprylyl Glycol, 
Arginine, Ethylhexylglycerin, Citric Acid, Caprylhydroxamic Acid, Linoleic Acid, Phytic Acid, Ascorbic Acid, Linolenic Acid, Beta Glucan, 
Phenoxyethanol, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Pentylene Glycol.

Sposób użycia: 

Delikatnie wmasować w skórę dla ukojenia i odżywienia.
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