
המוצרים המוצגים של חברת Forever אינם תחליף לטיפול רפואי ואין בשימוש בהם בגדר המלצה להפסיק טיפול רפואי קיים או לשנותו. אין למוצרים אלו תכונות רפואיות או סגולות ריפוי. המוצרים הינם תוספי תזונה וטיפוח ואינם תרופות. 
יש להיוועץ עם רופא לפני נטילת תוספי תזונה: נשים בהיריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים.

תיאור ומטרה
Sonya® היא לא רק תמצית היופי: זהו הביטוי לנעורים, להערצה ולאהבה. 

פורמולת המרכיבים של הקולקציה שלנו משלבת את תכונותיו של צמח האלו 
ורה עם תמציות מפירות, עלי תה לבן ומרכיבי לחות משובחים. בעזרת מרכיבים 

רבים אלו עורכם יראה צעיר וחלק מתמיד.

קרם לניקוי עדין - קרם ייחודי זה, מבוסס על אלו ורה ומכיל תמציות מפירות, 
מסיר בעדינות את האיפור ומנקה את פניכם אך אינו מייבש את עורכם. לאחר 

השימוש בו פניכם יישארו נקיות, רעננות ורכות להפליא. התחילו בכל בוקר וערב 
®Sonya עם קרם לניקוי עדין על בסיס אלו ורה מסדרת

שלב 1: מרחו מעט קרם על קצות האצבעות של שתי הידיים ושפשפו אותן זו בזו.
שלב 2: פזרו את הקרם על עור הפנים והצוואר בתנועות עיסוי עדינות.

שלב 3: הסירו את הקרם באמצעות צמר גפן או ספוגית ולאחר מכן שטפו היטב 
את עור הפנים והצוואר במים חמימים.

מי פנים מרעננים עם תה לבן - מי הפנים המרעננים הללו, מבוססים על ג’ל 
האלו ורה וצמח התה הלבן, הם אינם מכילים אלכוהול ומעניקים לעורכם את 

הלחות הדרושה לו. השתמשו במי פנים בכל בוקר וערב לאחר השימוש בקרם 
®Sonya לניקוי עדין מסדרת

שלב 1: הספיגו מעט מהנוזל בכרית צמר גפן או ספוגית.
שלב 2: מרחו על הפנים והצוואר לפי הצורך.

שלב 3: המתינו מספר דקות טרם מריחת הסרום המזין.

סרום מזין עם תה לבן - הסרום הנפלא הזה, מכיל את תמצית צמח התה הלבן, 
משמר ומחדש את לחות עורכם בכדי לסייע לו לשמור על

מראהו הצעיר. השתמשו בסרום המזין על בסיס אלו ורה בכל בוקר וערב לאחר 
®Sonya השימוש במי הפנים המרעננים מסדרת

שלב 1: שימו מעט סרום )כ- 3 לחיצות על המשאבה( על קצות אצבעותייך.
שלב 2: שפשפיו את אצבעות ידיכם אלו באלו.
שלב 3: מרחו על פניכם וצווארכם לפי הצורך.

קרם מאזן - בנוסף לצמח האלו ורה, הקרם מכיל תמציות שמחזירות חיוניות 
לעור וחומרי לחות מתקדמים, אשר מאפשרים לעורכם לשמר את לחותו ומראהו.
®Sonya מיועד לשימוש בכל בוקר וערב לאחר השימוש בסרום המזין מסדרת

שלב 1: הסירו את כפית הפלסטיק והדיסק שמתחת למכסה הצנצנת.
שלב 2: הניחו מעט מהקרם על דיסק הצנצנת באמצעות הכפית.

שלב 3: מרחו את הקרם מהדיסק על פניכם וצווארכם בעזרת האצבעות והספיגו 
בתנועות עיסוי עדינות.

תחליב לניקוי עמוק וקילוף העור - לאותם ימים שהעור שלכם זקוק לניקוי 
עמוק, אך לא זקוק לגירוי שנגרם לעיתים על ידי תכשירי פילינג אגרסיביים. 

התחליב של חברת Forever מיועד לשימוש כפעמיים בשבוע לאחר ניקוי 
®Sonya העור באמצעות הקרם לניקוי עדין על בסיס אלו ורה מסדרת
שלב 1: הרטיבו את פניכם במים ושימו מהתחליב על קצות אצבעותיכם.

שלב 2: עסו בעדינות את פניכם ואת צווארכם בקצות אצבעותיכם במשך כ -2-3 
דקות. יש להימנע ממגע עם העיניים.

שלב 3: שטפו את פניכם במים חמימים וספגו את המים באמצעות מגבת נקייה..

רכיבים
קולקציית טיפוח העור Sonya® כוללת חמישה מוצרי יסוד שמנקים את עורך, 

מלחלחים ושומרים על בריאותו ומראהו. קרם לניקוי עדין, מי פנים מרעננים, סרום 
מזין, קרם מאזן ותחליב לניקוי עמוק וקילוף העור – כל אלו פועלים במשולב בכדי 
להקנות לעורך מראה רענן וזוהר. תיהני מהשימוש בחמישה השלבים עם מוצרים 

אלו ותעניקי לעורך את הפינוק המגיע לו.

שימוש מומלץ
נקו את הפנים פעמיים ביום בעזרת 	 

קרם לניקוי עדין.
הוסיפו לחות וחיות לעור פעמיים 	 

ביום באמצעות מי פנים מרעננים
מירחו פעמיים ביום את הסרום המזין	 
הזינו את העור בבוקר ובערב עם קרם 	 

מאזן
נקו פעמיים בשבוע את עור הפנים 	 

באופן יסודי עם התחליב לניקוי עמוק 
וקילוף העור

קולקציית טיפוח העור מסדרת סוניה
 אוסף מחומש ועצמאי זה מכיל את המרכיבים הבסיסיים הנדרשים לטיפול בעור המחוזק במדע 

האנטי-אייג'ינג כדי לנקות, להעניק לחות ולשמר עור יפה, בריא וקורן.

The Sonya Skin Care Collection   #282

 תמצית היופי דרך מרכיבי לחות משובחיםבהשגחה למדרין
צמח האלו ורה 

 לא בוצעו ניסויים 
על בע״ח

טיפוח עור הפנים

באישור המועצה 
הבינלאומית למדעי האלו

המוצרים נמכרים גם בנפרד:
קרם לניקוי עדין - )# 277(

מי פנים מרעננים - )# 279(
סרום מזין - )# 281(
קרם מאזן - )# 280(

תחליב לניקוי עמוק וקילוף העור - )# 278(


