
 

Sonya Daily Skincare er hannað sérstaklega fyrir blandaða húð sem getur tekið miklum breytingum. 
Varan inniheldur sterka blöndu af aloe og öðrum rakagefandi plöntum. Náttúran og vísindin mætast með 
byltingarkenndri gel-tækni sem bætir ávinning aloe þar sem húðin þín þarfnast þess mest auk þess sem 

létt áferðin endurnærir og endurnýjar. Sonya Daily Skincare inniheldur fjórar vörur. 
Pakkinn kemur í vandaðri tösku með rennilás. 

Vörunúmer 609 | Smásala 15.784 kr.  

Sonya Refreshing Gel Cleanser 
Nú mega hefðbundin hreinsiefni gæta sín! Sonya Refreshing Gel Cleanser inniheldur aloe gelið okkar 

ásamt rakagefandi efnum eins og kaldpressaða baobab olíu sem veita húðinni vellíðan og raka. Efni rík 
af andoxunarefnum, líkt og eplaamínósýrur og hýdroxýacetófenón, bæta samsetta húð á meðan 
náttúrulegir hreinsieiginleikar acacia concinna ávaxtarins hjálpa til við að fjarlægja dauðar frumur, 

óhreinindi og farða með á djúpan og mildan hátt. 
Vörunúmer 605 | Smásala 4.351 kr.  

Sonya Illuminating Gel 
Endurnýjaðu náttúrulegan ljóma húðarinnar og færðu henni eðlilegan gljáa með Sonya Illuminating Gel. 

Peptíð sem hjúpuð eru með okkar fljótupptekna geli bæta heildarútlit húðarinnar og blanda af fimm 
asískum grösum, þar á meðal lakkrísrót, gefa jafnari og bjartari heildarhúðtón ásamt því að gefa þér 

mjúka og slétta húð með heilbrigðum ljóma. 
Vörunúmer 606 | Smásala 4.121 kr. 

Sonya Refining Gel Mask 
Sonya Refining Gel Mask bætir jafnvægi með því að stjórna olíustigi húðarinnar og veita henni bjartara 
útlit. Maskinn er hlaðinn grösum, ávaxtaþykkni og rakagefandi efnum og þú vaknar með húð sem er 

bjartari, yngri og í betra jafnvægi. 
Vörunúmer 607 | Smásala 4.351 kr.  

Sonya Soothing Gel Moisturizer 
Sonya Soothing Gel Moisturizer er hlaðinn safaríkum grösum og öflugum innihaldsefnum. Varan brotnar 

niður í rakakenndan bera sem gefur húðinni rakakennt yfirbragð. Með yfir tíu tegundum náttúrulegs 
plöntuþykknis og olía, ásamt beta-glúkóns úr sveppum, vatnsrofnu kollageni og eplaþykkni, veitir þessi 

formúla samsettri húð þá öflugu róandi og rakagefandi eiginleika sem hún þarfnast. 
Vörunúmer 608 | Smásala 4.767 kr.
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