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SKIN CARE COLLECTION

w trosce o naszà skór´

Sonya Skin Care Collection to:
• Aloesowy ˝el oczyszczajàcy do twarzy, zawierajàcy aloes, wyciàg 
z owoców cytronu, który stanowi cenne êród∏o bioflawo noidów, beta-ka-
rotenu i soli mineralnych. Dzia∏a na skór´ odÊwie ̋ ajàco i wzmacniajàco,  
a tak˝e rozjaÊniajàco, ∏agodzi podra˝ nienia. Wyciàg z ogórka dostarcza 
skórze kwasów organicznych, enzymów, witamin A, B, C oraz mikropier-
wiastków (˝elazo, cynk, mangan, miedê) i siarki. Dzi´ki temu skóra jest 
w∏aÊciwe nawil˝ona i elastyczna. Dodatkowo posiada w∏aÊciwoÊci 
oczysz czajàce i regenerujàce.
• Aloesowy tonik odÊwie˝ajàcy zawiera aloes, wyciàg z ogórka, 
nawil˝ajàcà gliceryn´, olejek jojoba, który nadaje skórze mi´kkoÊç, 
wyciàg z bia∏ej herbaty oraz doskonale znany ze swoich higroskopijnych 
w∏aÊciwoÊci kwas hialuronowy, który wraz glicerynà zapobiega utracie 
wody z naskórka.
• Aloesowy peeling g∏´boko oczyszczajàcy do twarzy i szyi, gdzie 
funkcje enzymatycznego peelingu spe∏nia czysty mià˝sz aloesowy, nato-
miast peelingu mechanicznego – utwardzone mikrogranulki olejku jojo-
ba. Oprócz tego gliceryna, wyciàg z ogórka i owoców cytronu odÊwie˝ajà, 
oczysz czajà i pomagajà zregenerowaç naskórek po ka˝dym zabiegu.
• Aloesowe serum od˝ywcze do twarzy i szyi. Ten kosmetyczny 
cud zas∏uguje na osobny artyku∏! A dlaczego, dowie si´ ka˝dy, kto choç 
raz u˝yje tego wspania∏ego produktu. Serum jest nie tylko wyÊmie nitym 
koktajlem od˝ywczym dla naszej skóry, jest tak˝e doskona∏à bazà 
silikonowà pod makija  ̋oraz rewelacyjnym „suchym olejkiem” do masa˝u 
odm∏adzajàcego!
Aloes, gliceryna, ekstrakt z kory mimozy regenerujà, zabliêniajà, 
odbudowujà naskórek, dzia∏ajà antybakteryjne, bardzo silnie nawil˝ajà. 
Do tego wyciàg z bia∏ej herbaty powoduje, i˝ aloesowe serum, dajàce 
uczucie jedwabistej skóry dzi´ki lotnym silikonom, jest niezastàpionym 
„zastrzykiem m∏odoÊci” dla naszej skóry. Pami´taj my, ˝e jeÊli u˝ywamy 
serum na dzieƒ, to zawsze po nim nak∏adamy Aloesowy krem kojàcy. 
• Dope∏nieniem ca∏ego programu jest Aloesowy krem kojàcy do 
skóry twarzy i szyi, w którym zebrane zosta∏y najlepsze sk∏adniki ze 
wszystkich produktów Sonya SCC. Aloes, wyciàg z bia∏ej herbaty, kwas 
hialuronowy, gliceryna, wyciàg z owoców cytronu oraz u∏at wia jàce roz-
prowadzenie ˝elowe silikony powodujà, i˝ prze pi´k nie pachnàcy krem 
jest nie tylko nawil˝ajàco-regenerujàcà ucztà dla cia∏a, ale tak˝e dla 
zmys∏ów! 
Ogromnà zaletà tych produktów jest ich wydajnoÊç. Odrobina serum czy 
kremu wystarczy, by pokryç ca∏à twarz i szyj´. Przy tworzeniu Sonya SCC 
pami´tano nie tylko o tym, aby zadbaç o najwy˝szà jakoÊç kosmetyków. 
Pi´kne opakowania oraz ich funkcjonalnoÊç, przemyÊlana w najdrobniej-
szych szcze gó∏ach, to klucz do sukcesu Sonya Skin Care Collection.
Pami´tajmy, i˝ 1 szklanka bia∏ej herbaty zawiera tyle antyoksydantów, ile 
12 szklanek naturalnego soku pomaraƒczowego! Co ciekawe, zawiera  
o 30% wi´cej przeciwutleniaczy ni˝ popularna zielona herbata. Stàd te˝  
i cena tego wa˝nego sk∏adnika – w Polsce za 100 gramów bia∏ej herbaty 
mo˝na zap∏aciç nawet 200 z∏!

Jestem przekonana, i˝ ka˝dy doceni wspania∏y skarb, jaki Rex Maughan 
da∏ nam w tym sezonie pod choink´.

˚ycz´ samych sukcesów z Sonya Skin Care Collection w Nowym Roku 
2008!

W dzisiejszym Êwiecie coraz 
g∏oÊniej mówi si´ o nie tylko  
o skutkach, ale tak˝e o przy-
czynach przedwczesnego 
starzenia si´. Wokó∏ nas jest 
ogromna masa czynników, któ-
re powodujà tworzenie si´ w na-
szym organizmie tak zwanych 
WOLNYCH RODNIKÓW, które 

dos∏ownie nas „po˝erajà”,  
a my nie jesteÊmy w stanie 
zbyt wiele na to poradziç.

Ka˝dy z nas ju˝ s∏ysza∏ o tych bardzo aktywnych czàstecz-
kach, ale skàd one si´ biorà w naszych organizmach? Otó˝ 
przyczynà powstawania wolnych rodników sà REAKTYW-
NE FORMY TLENU (RFT), b´dàce produktem ubocznym 

metabolizmu tlenowego lub powstajàce w warunkach 
stresu oksydacyjnego. Sà to zwiàzki chemiczne 

posiadajàce w uk∏a dzie niesparowane elektrony, 
charakteryzujàce si´ wysokà reaktyw noÊcià. RFT 
dzia∏ajà destrukcyjnie i sà jednà z przyczyn STA-
RZENIA SI¢ organizmów – w tym równie˝ skóry. 

Na szcz´Êcie, Rex Maughan nie zostawi∏ nas na 
pastw´ wolnych rodników. 30 lat temu da∏ nam 
do walki pot´˝nà broƒ, jakà jest czysty mià˝sz 
Aloe Vera, a od niedawna mamy Natures’18. 
Si´gajàc po najnowoczeÊniejsze osiàgni´cia kos-

metologii, stworzy∏ pe∏ny program do pie-
l´gnacji skóry. W trosce o nas i o naszà skór´ 

powsta∏a Sonya Skin Care Collection.

Podstawowym sk∏adnikiem wszystkich 
produktów Sonya SCC jest czysty 

mià˝sz aloesowy, którego zbawien-
ne dzia∏anie na skór´ doceniono 
ju˝ w staro˝ytnoÊci. Jednak 
nowoÊcià, jakà mo˝na odnaleêç  

w zestawie, jest wyciàg z liÊci 
BIA¸EJ HERBATY. 

Bia∏a herbata jest naturalnym ANTYOKSY-
DANTEM, dos∏ow nie ZMIATACZEM WOLNYCH 

RODNIKÓW. Poniewa˝ jest ∏atwo przyswajalna, 
chroni naszà skór´ przed promieniowaniem UV, 
wzmacnia tkank´ ∏àcznà i Êciany naczyƒ krwionoÊ-

nych oraz hamuje procesy utleniania si´ 
t∏uszczów nienasyconych. Zatem bia∏a herbata jest bardzo 

aktywnym PRZECIWUTLENIACZEM. Dodatkowo ochra-
nia przed fotostarzeniem.

Katarzyna Janiczek,  

konsultantka aloesowej urody

Udanej 
        randki!
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