PRV – 29.28 euro + TVA
Sonya® Skin Care Collection conţine Aloe Purifying Cleanser, Aloe
Refreshing Toner, Aloe Nourishing Serum, Aloe Balancing Cream şi Aloe
Deep-Cleansing Exfoliator. Lasă-te răsfăţată de acest ritual de
înfrumuseţare în cinci paşi, iar tenul tău va primi luxul pe care îl merită.

5 Extractele de Aloe vera şi fructe lasă tenul minunat de
catifelat, proaspăt şi curat.
PRV – 29.28 euro + TVA
5 Extractele de Aloe vera şi ceai alb asigură menţinerea unui
nivel optim de hidratare a pielii.

PRV – 137.05 euro + TVA
PRV – 36.37 euro + TVA
5 Hrăneşte-ţi tenul şi conferă-i luminozitate cu această formulă
unică, pe bază de Aloe vera şi ceai alb, cu textură mătăsoasă,
catifelată.
PRV – 27.91 euro + TVA
5 Bogată în Aloe vera, extracte revitalizante şi agenţi hidratanţi
de excepţie, Sonya® Aloe Balancing Cream menţine nivelul
optim de hidratare a pielii şi redă frumuseţea tenului.

PRV – 21.96 euro + TVA

5 Datorită aloei şi microsferelor din ulei de jojoba, acest
exfoliant blând curăţă în profunzime, reprezentând combinaţia
ideală care îţi va lăsa pielea moale şi catifelată.

PRV – 24.70 euro + TVA

5 Combinaţia de extract din scoarţă
de pin, gel stabilizat de Aloe vera,
ceramide şi substanţe hidratante de
ultimă generaţie contribuie la
menţinerea şi refacerea hidratării
cutanate. Astfel, pielea îşi recapătă şi
îşi menţine aspectul tineresc.

Nu este inclusă în Sonya® Skin Care Collection.

5 Nouă nuanţe clasice
extrem de apreciate, acum
într-o formulă inovatoare,
catifelată, inspirată de
proprietăţile atât de beneﬁce
pentru piele ale plantei Aloe
vera, asigură trecerea de la
textura bogată, cremoasă la
aspectul ﬁnal mătăsos pudrat, conferindu-i tenului o
strălucire naturală, sănătoasă.
Extractele de Aloe vera şi
orhidee acţionează sinergic
pentru a crea textura perfectă
ce asigură tenului un aspect
catifelat, mătăsos.
PRV – 26,40 euro + TVA

PRV – 24,00 euro + TVA
5 Celor trei nuanţe clasice extrem de apreciate li s-a adăugat una nouă, toate ﬁind
disponibile acum într-o formulă inovatoare, catifelată, inspirată de proprietăţile atât de
beneﬁce pentru piele ale plantei Aloe vera. Produsul asigură o acoperire uşoară,
conferindu-i tenului strălucire şi un aspect superb.

5 Trei combinaţii de nuanţe perfect armonizate, pe bază de
Aloe vera, în creioane cu două capete uşor de utilizat, concepute
special pentru corectarea imperfecţiunilor. Fiecare creion include
două nuanţe, iar textura cremoasă şi tuşa ﬁnală mătăsoasă, mată
asigură o aplicare adaptată tuturor tipurilor şi coloraţiilor de ten.
PRV – 17,60 euro + TVA

5 Inspirată de frumuseţea Aloe vera, Delicate Finishing Powder
conferă machiajului tuşa ﬁnală de perfecţiune. Ajută, de
asemenea, la menţinerea sub control a nivelului de sebum,
conferind tenului un aspect natural, catifelat. Este disponibilă în
două nuanţe: Light-Medium şi Dark.
PRV – 20,40 euro + TVA

3Fardul nostru de obraz cu textură
mătăsoasă, pe bază de Aloe vera,
asigură tuşa perfectă de culoare
pentru deﬁnirea pomeţilor, conferind
tenului o strălucire naturală,
frumoasă, sănătoasă. Este disponibil
în şase nuanţe universale, ce se
potrivesc tuturor culorilor de ten.
PRV – 17,00 euro + TVA

ten
aloe BB crème: Nude
Concealer Duet: Light
Cream to Powder Foundation: Porcelain
Delicate Finishing Powder: Light-Medium
Brilliant Blush: Bella

ochi
Perfect Pair Eyeshadow: Waterfall
Flawless Volumizing Mascara: Black
Deﬁning Eye Pencil: Black

buze
Deﬁning Lip Pencil: Nude
Delicious Lipstick: Watermelon & Guava
Luscious Lip Colour: Perfect Pink

PRV – 18,40 euro + TVA

frumuseţea inspirată de Aloe vera

5 Şase combinaţii unice de culori pentru un machiaj
perfect al ochilor. Formula mătăsoasă, pe bază de Aloe
vera, a fost concepută pentru o aplicare impecabilă a
culorii şi o armonizare perfectă cu nuanţa ochilor.

ten
aloe BB crème: Nude
Concealer Duet: Light
Delicate Finishing Powder: Light-Medium
Brilliant Blush: Layla

ochi
Perfect Pair Eyeshadow: Night Sky
Flawless Volumizing Mascara: Black
Deﬁning Eye Pencil: Black

buze
3Clasicul creion negru pentru
ochi. Conceput pentru a contura
şi a deﬁni ochii, ﬂawless by
SonyaTM Deﬁning Eye Pencil este
modalitatea perfectă de a pune
în evidenţă frumuseţea ochilor.

Deﬁning Lip Pencil: Allure
Delicious Lipstick: Pomegranate
Luscious Lip Colour: Double Diamond

PRV – 10,60 euro + TVA

frumuseţea inspirată de Aloe vera

5 Conferă amplitudine genelor tale cu
ﬂawless by SonyaTM Lengthening Mascara
pe bază de Aloe vera. Creează un look
natural şi deﬁneşte perfect genele,
conferindu-le un aspect bogat, bine
deﬁnit, pentru o privire pe care n-o vei
uita curând.
PRV – 20,00 euro + TVA

5 Gene bogate, încântătoare, intense.
ﬂawless by SonyaTM Volumizing Mascara
pe bază de Aloe vera conferă genelor
volum şi un aspect catifelat, pentru o
privire seducătoare.

PRV – 20,00 euro + TVA

5 Cu o textură perfectă şi o formulă ce conţine
Aloe vera, creioanele Deﬁning Lip Pencil au fost
concepute pentru a contura în mod natural
buzele. Sunt disponibile în trei nuanţe care se
armonizează perfect cu ﬂawless by SonyaTM
Delicious Lipstick Collection şi ﬂawless by SonyaTM
Luscious Lip Colour.
PRV – 13,60 euro + TVA

ten
aloe BB crème: Cocoa
Concealer Duet: Dark
Mineral Makeup: Caramel
Delicate Finishing Powder: Dark
Brilliant Blush: Soﬁa

ochi
Perfect Pair Eyeshadow: Ocean
Flawless Lengthening Mascara: Black
Deﬁning Eye Pencil: Black

buze
Deﬁning Lip Pencil: Berry
Delicious Lipstick: Amethyst
Luscious Lip Colour: Party Purple

frumuseţea inspirată de Aloe vera

5 Inspirate de calităţile plantei şi bogate în Aloe vera, noile şi inovatoarele
ﬂawless by SonyaTM Delicious Lipsticks sunt alegerea perfectă pentru un
machiaj intens, delicios, perfect al buzelor. 12 nuanţe noi, de la cele naturale la
cele dramatice, delicat parfumate cu vanilie delicioasă, pentru buze perfecte.
PRV – 16,20 euro + TVA

PRV – 20,60 euro + TVA

5 Conferă strălucire buzelor cu ﬂawless by SonyaTM Luscious Lip Colour. Acest ruj lichid
cu textură bogată, hrănitoare, este bogat în Aloe vera, iar pensula a fost special
concepută pentru o acoperire perfectă. Finisează machiajul buzelor folosind oglinda
încorporată în produs, pentru o aplicare sigură. Nuanţele cu particule strălucitoare sunt
ideale pentru a atrage lumina şi a-ţi asigura un zâmbet senzaţional.

ten
aloe BB crème: Nude
Concealer Duet: Medium
Mineral Makeup: Natural
Delicate Finishing Powder: Light-Medium
Brilliant Blush: Bella

ochi
Perfect Pair Eyeshadow: Beach
Flawless Lengthening Mascara: Black
Deﬁning Eye Pencil: Black

buze
Deﬁning Lip Pencil: Berry
Delicious Lipstick: Peach
Luscious Lip Colour: Perfect Pink

frumuseţea inspirată de Aloe vera

Demachiant delicat pentru
zona din jurul ochilor, pe bază
de gel stabilizat de Aloe vera.
Formulă non-grasă, inodoră,
ce îndepărtează cu uşurinţă
produsele de make-up
hidrosolubile-clasice şi pe cele
hidrofobe-waterproof, fără a
provoca iritarea epidermei
fragile din jurul ochilor.

PRV – 9.95 euro + TVA

PRV – 17.84 euro + TVA
5 Acest şampon îmbogăţit cu factori de hidratare este realizat pe baza unei
formule unice, ultra hidratante, care îţi lasă părul mătăsos şi rezistent,
conferindu-i un plus de strălucire. Aloe vera şi lăptişorul de matcă reglează
echilibrul de hidratare al părului uscat, lăsându-l curat, strălucitor, sănătos şi
uşor de coafat. NU conţine parabeni, propilen glicol, SLS şi SLES.

5 Formula exclusivă a Sonya Volume Shampoo exclusivă conferă părului
volum şi strălucire. Două dintre ingredientele cheie, Aloe vera şi lăptişorul de
matcă, conferă volum şi un aspect sănătos, puternic ﬁrului de păr. Sonya®
Volume Shampoo lasă părul sănătos şi strălucitor, fără a-l încărca. Şi, în plus, este
ideal şi pentru părul vopsit. Nu conţine parabeni, propilen glicol, SLS şi SLES.

PRV – 17.84 euro + TVA

5 Hidratează şi descurcă părul uscat, conferindu-i strălucire şi uşurinţă la
coafare. Este completarea perfectă pentru Sonya® Hydrate Shampoo. Formula
exclusivă a Sonya® Hydrate Conditioner conţine Aloe vera şi lăptişor de matcă,
ajutând părul uscat să-şi păstreze hidratarea optimă. Hrăneşte scalpul şi
netezeşte aspectul ﬁrelor rebele, lăsând părul moale, strălucitor şi uşor de coafat.
PRV – 17.84 euro + TVA

5 Formula noastră exclusivă conferă un plus de volum şi fortiﬁcă ﬁrul de păr,
lăsându-l moale, strălucitor şi uşor de coafat. Aloe vera şi lăptişorul de matcă
ajută la hrănirea şi echilibrarea pH-ului scalpului, precum şi la refacerea părului
distrus. Nu conţine parabeni, propilen glicol, SLS şi SLES.
PRV – 17.84 euro + TVA

Rose Compact Mirror
Preţ – 20 lei (TVA inclus)

Dual Pencil
Sharpener
Preţ – 12 lei (TVA inclus)

Retractable Powder Brush
Preţ – 22 lei (TVA inclus)

Kabuki Brush
Preţ – 23 lei (TVA inclus)

5 O trusă cu zece pensule versatile, care te
ajută să creezi look-ul perfect de la început
până la ﬁnal. Husa deosebit de inspirată îţi
asigură accesul uşor pe toată durata
machiajului. Trusa include: Powder Brush, Blush
Brush, Foundation Brush, Eyeshadow Brush,
Crease Brush, Concealer Brush, Smudger Brush,
Lip Brush, Eyeliner Brush şi Brow Brush / Comb.
Preţ – 121 lei (TVA inclus)
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