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Sonya Refreshing Gel Cleanser - 26,65
ευρώ/118ML -

Το refreshing gel cleanser καθαρίζει χωρίς να ταλαιπωρεί
την επιδερμίδα, χάρη στις ιδιότητες του

σταθεροποιημένου ζελέ της aloe vera και των ισχυρών
βοτάνων που περιλαμβάνονται!

Sonya Illuminating Gel - 25,22 ευρώ/28,3
γραμμάρια -

Χαρίστε και πάλι στην επιδερμίδα σας, την φυσική της
λάμψη με το illuminating gel! Βοηθά συνολικά, στις

δυσχρωμίες του δέρματος!

Sonya Refining Gel Mask - 26,65 ευρώ/59ML -
Η refining gel mask αξιοποιεί τις φυσικές λειτουργίες του
οργανισμού, ενώ εσείς κοιμάστε, για να συμβάλλει στην

εξισορρόπησή του - ελέγχοντας τη λιπαρότητα,
παρέχοντας ενυδάτωση και φωτίζοντας την όψη της

επιδερμίδας!

Sonya Soothing Gel Moisturizer - 29,19
ευρώ/59ML -

Το soothing gel moisturizer διεισδύει στην επιδερμίδα,
μεταφέροντας ενυδατικούς παράγοντες, χωρίς να αφήνει
υπολείμματα και βοηθώντας το δέρμα σας, να έχει πιο
νεανική όψη που οφείλεται στην αφθονία των φυσικών

συστατικών!



Forever Mask Experience Set - 71,60 ευρώ -
Περιλαμβάνει 1 Forever Aloe BioCellulose Mask

και 1 Sonya Refining Gel Mask -
Όποιος και αν είναι ο τύπος του δέρματος σας (κανονικό,

ξηρό, λιπαρό ή μεικτό), οι μάσκες αποτελούν έναν
γρήγορο και εύκολο τρόπο φροντίδας που αξίζει να

ενσωματωθεί στην καθημερινή σας, περιποίηση! Με αυτό
το σετ γνωριμίας, μπορείτε να έχετε την εμπειρία και από

τις δύο επιλογές που σας προσφέρει, η forever!

Balancing Toner - 24,65 ευρώ/130ML -
Το balancing toner περιέχει ένα μοναδικό μείγμα με
εκχύλισμα από φύκια και υαλουρονικό νάτριο! Όταν
συνδυάζονται αυτά τα συστατικά, ενυδατώνουν και
μαλακώνουν το δέρμα σας, χαρίζοντας νεανική όψη!

Smoothing Exfoliator - 20,70 ευρώ/60ML -
Το smoothing exfoliator χρησιμοποιεί πέντε διαφορετικά

φυσικά συστατικά με μοναδικές ιδιότητες που
προσδίδουν στο πρόσωπο, μια ολοκληρωμένη εμπειρία

καθαρισμού!



Aloe Activator - 15,05 ευρώ/130ML -
Με πάνω από 98% ζελέ aloe vera, το aloe activator

αφήνει το δέρμα, απαλό και αναζωογονημένο, από τη
στιγμη που θα αγγίξει το πρόσωπό σας! Η αλόη είναι
ιδανική για το ευαίσθητο δέρμα και περιέχει όλα τα

απαραίτητα συστατικά, όπως βιταμίνες A, C και E που
κάνουν το aloe activator, μια ιδανική προσθήκη για όλους

τους τύπους δέρματος!

Hydrating Serum - 39,68 ευρώ/50ML - 
Αυτή η εξαιρετική, ενυδατική σύνθεση απορροφάται

γρήγορα στα εσωτερικά στρώματα του δέρματος για να
μεταφέρει τα οφέλη του υαλουρονικό οξέος και του ζελέ
της aloe vera! Ενισχυμένη ενυδάτωση και παράλληλα,

θωρακίζει το δέρμα από τους περιβαλλοντικούς
παράγοντες και μειώνει την εμφάνιση των λεπτών

γραμμών και ρυτίδων!

Aloe BioCellulose Mask - 59,52 ευρώ/5 μάσκες -
Αυτή η προηγμένη μάσκα της forever σας χαρίζει πλούσια
ενυδάτωση που εισχωρεί βαθιά, στο δέρμα! Χρειάζονται

λίγα δευτερόλεπτα για να την εφαρμόσετε και δεν
χρειάζεται ξέβγαλμα! Είναι εύκολη στη χρήση και πολύ
αποτελεσματική, χάρη στη νέας γενιάς τεχνολογία που

παρέχει οφέλη 2 φάσεων!

Awaking Eye Cream - 20,70 ευρώ/21 γραμμάρια -
Στην awakening eye cream χρησιμοποιούνται

πατενταρισμένα συστατικά με τεχνολογία πεπτιδίων, η
οποία βελτιώνει και εξομαλύνει την ευαίσθητη περιοχή
των ματιών, μειώνει την εμφάνιση των γραμμών, των

ρυτίδων και των μαύρων κύκλων!



Protecting Day Lotion - 41,04 ευρώ/50ML -
Ξεκινήστε την ημέρα σας οπλίζοντας το πρόσωπό σας,
από τους περιβαλλοντικούς επιθετικούς παράγοντες και
τις επιβλαβείς ακτίνες UV! Θρέψτε το δέρμα σας με την

Protecting Day Lotion που περιέχει ευρύ αντηλιακό
φάσμα με SPF 20

Infinite Hydrating Cleanser - 29,75 ευρώ/118ML -
To hydrating cleanser περιέχει ισχυρά συστατικά φυσικής
προέλευσης όπως εκχύλισμα μήλου, αμινοξέα μήλου και
λιπαρά οξέα καρύδας που αυξάνουν την ενυδάτωση του
δέρματος και καθαρίζουν απαλά την επιδερμίδα από τη

λιπαρότητα χωρίς να την ξηραίνουν!

Infinite Firming Complex - 58,60 ευρώ/60
ταμπλέτες -

Η ομορφιά δεν ωφείλεται μόνο στη βαθιά φροντίδα του
δέρματος - ξεκινά από τη διατροφή! Το πρώτο

συμπλήρωμα της forever αποκλειστικά για την ομορφιά,
σας βοηθά να πάρετε τον έλεγχο στη διαδικασία της

αντιγήρανσης!



Infinite Firming Serum - 58,90 ευρώ/30ML -
Το firming serum στοχεύει στην αντιγήρανση με ένα
κλινικά αποδεδειγμένο πεπτίδιο τριών αμινοξέων που

μιμείται τη φυσική διαδικασία του δέρματος στην αύξηση
της σφριγηλότητας!

Infinite Restoring Creme - 65,65 ευρώ/48,2
γραμμάρια -

Με πάνω από 15 μαλακτικούς παράγοντες, η τελευταία
πινελιά της αντιγήρανσης, ονομάζεται restoring creme!

Απορροφάται γρήγορα και αφήνει το δέρμα,
ενυδατωμένο και απαλό!

Sonya Deep Moisturizing Cream - 31,60 ευρώ/71
γραμμάρια -

Προσφέρει ενυδάτωση σε βάθος, στην επιδερμίδα του
προσώπου!

Sonya Aloe Nourishing Serum - 45,15
ευρώ/118ML -

Ο ορός sonya aloe nourishing serum με εκχύλισμα από
λευκό τσάι, συντηρεί και αποκαθιστά την υγρασία της

επιδερμίδας και δημιουργεί μια τέλεια βάση για την κρέμα
εξισορρόπησης sonya aloe balancing cream!



Rehydrating Toner - 13,62 ευρώ/118ML -
Ενυδατώνει και τονώνει την επιδερμίδα! Απομακρύνει τα

νεκρά κύτταρα και σφίγγει τους πόρους! Δεν περιέχει
οινόπνευμα!

Recovering Night Cream - 29,74 ευρώ/57
γραμμάρια - Προλαμβάνει και μειώνει την εμφάνιση των

ρυτίδων, ελαττώνει τις λεπτές γραμμές και αυξάνει την
ελαστικότητα της επιδερμίδας!

Mask Powder - 19,37 ευρώ/29 γραμμάρια -
Καθαρίζει, ενυδατώνει, απαλύνει τις ρυτίδες και

συσφίγγει την επιδερμίδα, βελτιώνοντας το περίγραμμα
του προσώπου!

Firming Day Lotion - 21,20 ευρώ/59ML -
Αναδομεί και συσφίγγει την επιδερμίδα! Βοηθά στην

κατακράτηση της υγρασίας!


