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   Higiena na co dzieƒ

Sonya® Volume Shampoo
Szampon dodajàcy obj´toÊci Sonya

Kiedy twoje włosy potrzebujà czegoÊ 
na wzmocnienie, Sonya® Volume 
Shampoo spieszy na ratunek. Nasza 
wyjàtkowa receptura dodaje twoim 
włosom obj´toÊci i blasku, a przy tym 
pomaga utrzymaç je pod kontrolà.
Dwa z kluczowych składników, Aloe 
Vera i mleczko pszczele, sprawiajà, 
˝e twoje włosy wyglàdajà na bardziej 
bujne i grube.  Sonya® Volume Shampoo 
wspiera zdrowie i blask włosów, a przy 
tym ich nie obcià˝a – co wi´cej, jest 
bezpieczny dla włosów farbowanych.
Aloe Vera pomaga nawil˝aç 
i równowa˝yç ph skóry głowy. Mleczko 
pszczele równie˝ przyczynia si´ do 
zwi´kszonego nawil˝enia, od˝ywiajàc 
skór´, by zapobiec jej zbytniemu 
wysuszeniu. Mleczko pszczele za-
wiera tak˝e antyutleniacze, które 
neutralizujà wolne rodniki i wspierajà 
regeneracj´ zniszczonych włosów.
Inne od˝ywcze składniki Sonya® 
Volume Shampoo to mi´dzy innymi:
•  PEG-10 Sunflower Glycerides – pozy-

skiwane z oleju słonecznikowego 
dodajà włosom blasku i sprzyjajà 
pienieniu si´ produktu, dzi´ki czemu 
włosy sà naprawd´ dokładnie umyte.

•  Hydrolizowane białko pszenicy – 

przyciàga i utrzymuje nawil˝enie, 
dodaje obj´toÊci, ułatwia rozczesy-
wanie i wygładza włosy osłabione 
zabiegami chemicznymi

Przy takim bogactwie dobrych składni-
ków, nie zostało miejsca na złe. Sonya® 
Volume Shampoo myje włosy bez pa-
rabenów, propylene glycol, SLS i SLES.
SK¸ADNIKI:

Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized 
Aloe Vera Gel/gel d’aloès officinal 
stabilisé), Water (Aqua), Sodium C14-16 
Olefin Sulfonate, Lauramidopropyl 
Betaine, Propanediol, Dimethicone, 
Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate, Royal 
Jelly Powder, Simmondsia Chinensis 
(Jojoba) Seed Oil, Hydrolyzed Wheat 
Protein, Guar Hydroxypropyltrimonium 
Chloride, Polyquaternium-74, Laureth-7, 
PEG-80 Sorbitan Laurate, Sodium 
Trideceth Sulfate, Cocamidopropyl 
Hydroxysultaine, PEG-150 Distearate, 
Sodium Lauroamphoacetate, Sodium 
Laureth-13 Carboxylate, PEG-10 
Sunflower Glycerides, Panthenol, 
Glycol Stearate, Sodium Chloride, 
Phenoxyethanol, Methylisothiazolinone, 
Citric Acid, Fragrance (Parfum).
SPOSÓB U˚YCIA:

Wmasuj w wilgotne włosy, a˝ do 

uzyskania obfitej piany, nast´pnie do-
kładnie spłucz. Je˝eli jest taka potrze-
ba, czynnoÊci te powtórz; nast´pnie 
zastosuj Sonya® Volume Conditioner. 
Dla uzyskania najlepszych efektów, 
u˝ywaj na przemian z Sonya® Hydrate 
Shampoo i Conditioner. Unikaj kontaktu 
z oczami. Je˝eli szampon dostanie si´ 
do oczu, dokładnie przemyj je wodà.

OPAKOWANIE: 335 ml

Kod:  351

•  Bezpieczny dla włosów 
farbowanych

•  Wzmacnia włosy i sprawia, 
˝e wyglàdajà na grubsze

•  Myje włosy dodajàc im przy 
tym obj´toÊci i blasku

•  Wyrównuje ph skóry głowy


