
Veido odos 
priežiūros rinkinys 

Sonya

Veido odos priežiūra 
su SONYA rinkiniu

Kiekvieną rytą ir vakarą valyti 
odą SONYA veido valikliu
1 žingsnis: užtepti valiklio ant 
pirštų galiukų.
2 žingsnis: švelniais sukamaisiais 
judesiais įmasažuoti valiklį į veido 
ir kaklo odą.
3 žingsnis: nušluostyti valiklio 
perteklių kempinėle ar vatos gu-
mulėliu, tada odą švariai nuplauti   
šiltu vandeniu. 

SONYA gaivinamąjį toniką naudoti ryte ir vakare, prieš tai odą 
nuvalius SONYA veido valikliu
1 žingsnis: toniku suvilgyti nedidelį vatos gumulėlį.
2 žingsnis: švelniais judesiais nuvalyti veido ir kaklo odą.
3 žingsnis: palaukti keletą minučių ir tuomet užtepti SONYA 
maitinamojo serumo.

SONYA maitinamąjį serumą naudoti ryte ir vakare, prieš tai 
nuvalius odą SONYA gaivinamuoju toniku
1 žingsnis: užtepti serumo ant pirštų galiukų, spustelėjus dozato-
rių 3 kartus.
2 žingsnis: tolygiai paskirstyti serumą ant pirštų galiukų.
3 žingsnis: ištepti veido ir kaklo odą.

SONYA veido kremą naudoti ryte ir vakare, prieš tai užtepus 
SONYA maitinamojo serumo
1 žingsnis: išimti po kremo dangteliu esančius plastmasinę men-
telę ir diskelį.
2 žingsnis: mentele užtepti kremo ant diskelio.
3 žingsnis: pirštų galiukais imti kremą nuo diskelio ir švelniais su-
kamaisiais judesiais įmasažuoti į veido ir kaklo odą.

SONYA odos šveitiklį naudoti 1-2 kartus per savaitę, prieš tai 
odą nuvalius SONYA veido valikliu.
1 žingsnis: sudrėkinti odą vandeniu, tada ant pirštų galiukų už-
tepti šveitiklio.
2 žingsnis: pirštų galiukais 2-3 minutes švelniai pamasažuoti vei-
dą ir kaklą. Saugotis, kad šveitiklio nepatektų į akis.
3 žingsnis: nuplauti šveitiklį šiltu vandeniu ir nusausinti odą švel-
niu rankšluosčiu.

• SONYA veido valiklis (kodas 277)
• SONYA gaivinamasis tonikas (kodas 279)
• SONYA maitinamasis serumas (kodas 281)
• SONYA veido kremas (kodas 280)
• SONYA odos šveitiklis (kodas 278)
(Produktai parduodami ir atskirai)

Veido odos priežiūros rinkinio sudėtis:

UAB „Forever Living Products Baltics“
Pylimo g. 30, LT-01135, Vilnius
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SONYA – tai grožis, jaunystė ir 
žavesys. Šio rinkinio produktų 

pagrindinės sudedamosios dalys yra 
alavijai, vaisių ekstraktai, baltoji 
arbata ir specialios drėkinančios 

medžiagos, kurios puikiai drėkina ir 
atgaivina odą.

Veido odos priežiūros rinkinį 
SONYA sudaro penki produktai: 
valiklis, tonikas, serumas, kremas 

ir  šveitiklis.  Išmėginkite šią penkių 
žingsnių odos priežiūros procedūrą. 

Palepinkite savo odą!

SONYA veido valiklis  kodas 277

SONYA odos priežiūros rinkinio priemones 
pradėkite naudoti nuo SONYA veido valiklio, 
kurio sudėtyje esantys alavijai ir vaisių ekstrak-
tai yra suderinti taip, kad padėtų švelniai nu-
valyti makiažą ir nešvarumus, neleisdami odai 
išsausėti. Nuvalius odą SONYA veido valikliu, ji 
tampa švari ir švelni. Kad pasiektumėte geriau-
sių rezultatų, po šio valiklio naudokite SONYA 
gaivinamąjį toniką ir kitus produktus iš SONYA 
odos priežiūros rinkinio.

NAUDOJIMAS: kiekvieną rytą ir vakarą nuvalyti odą SONYA 
veido valikliu. Užtepti valiklio ant pirštų galiukų ir švelniais 
sukamaisiais judesiais įmasažuoti į veido ir kaklo odą. Valiklio 
perteklių nušluostyti kempinėle ar vatos gumulėliu, tada veidą ir 
kaklą švariai nuplauti šiltu vandeniu. 

SONYA gaivinamasis tonikas kodas 279

SONYA gaivinamasis tonikas, kurio sudėtyje 
yra alavijų, agurkų ir baltosios arbatos ekstrak-
tų, padeda tinkamai drėkinti odą. Šis tonikas be 
alkoholio ne tik drėkina, bet ir puikiai atgaivina 
odą. Naudoti jį, prieš tai odą nuvalius SONYA 
veido valikliu. 
NAUDOJIMAS: naudoti ryte ir vakare, prieš 
tai odą nuvalius SONYA veido valikiu. Toniku 
suvilgyti nedidelį vatos gumulėlį ir švelniais 
judesiais nuvalyti veido ir kaklo odą.

SONYA maitinamasis serumas kodas 281

SONYA maitinamasis serumas, kurio sudėtyje yra 
alavijų, baltosios arbatos ir mimozos ekstraktų, ne-
leidžia odai išsausėti, saugo ją ir maitina. Šis seru-
mas yra puikus pagrindas SONYA veido kremui.

NAUDOJIMAS: naudoti ryte ir vakare, prieš 
tai nuvalius odą SONYA valikliu ir SONYA 
gaivinamuoju toniku. Užtepti serumo ant 
pirštų, spustelėjus dozatorių 3 kartus. Tolygiai 
paskirstyti serumą ant pirštų galiukų ir švelniais 
judesiais ištepti juo veido ir kaklo odą. 

SONYA veido kremas  kodas 280

SONYA veido kremo sudėtyje yra alavijų, 
odą atgaivinančių ekstraktų ir specialių drė-
kinamųjų medžiagų, kurios padeda palaikyti 
reikiamą odos drėgmės balansą. Naudokite šį 
kremą kartu su SONYA maitinamuoju serumu 
ir jūsų oda taps švelnesnė, lygesnė ir gaus dau-
giau drėgmės nei kada nors anksčiau! 

NAUDOJIMAS: naudoti ryte ir vakare, prieš 
tai užtepus ant odos SONYA maitinamojo 
serumo. Išimti iš po kremo indelio dangteliu 
esančius plastmasinę mentelę ir diskelį. 
Mentele paimti kremo iš indelio ir užtepti 
ant diskelio. Pirštų galiukais paimti kremo 
nuo diskelio ir švelniais sukamaisiais judesiais 
įmasažuoti į odą. Po kiekvieno naudojimo 
mentelę ir diskelį kruopščiai nuplauti karštu 
vandeniu ir nusausinti, prieš įdedant juos atgal 
po indelio dangteliu iki sekančio naudojimo.

SONYA odos šveitiklis  kodas 278

Kasdieninis aplinkos poveikis gali padaryti 
neigiamos įtakos mūsų odai. Įvairiais šiurkš-
čiais šveitikliais odą lengva suerzinti, o kad taip 
nenutiktų, naudokite SONYA odos šveitiklį. 
Naudojant šį giliai odą išvalantį, bet kartu ir 
švelnų šveitiklį su alavijais ir natūraliomis si-
mondsijų mikrodalelėmis jūsų oda taps švelni 
ir lygi. Alavijai puikiai drėkina, o simondsijų 
mikrodalelės valo odą.

NAUDOJIMAS: naudoti 1- 2 kartus per 
savaitę, prieš tai odą nuvalius SONYA veido 
valikliu.
Pirmiausia sudrėkinti odą vandeniu, tada ant 
pirštų galiukų užtepti šveitiklio ir 2-3 minutes 
švelniai pamasažuoti veidą ir kaklą (saugotis, 
kad nepatektų į akis). Paskui kruopščiai 
nuplauti šveitiklį šiltu vandeniu ir nusausinti 
odą rankšluosčiu.


