
tom uniforme e equilibrado à pele que 
permanecerá durante todo o dia.  

Óxido de Zinco e Dióxido de Titânio 
em conjunto para proporcionar uma base 
natural e translúcida à pele.

Oxicloreto de Bismuto mineral que confere 
à pele uma limunisidade radiosa.

Extracto de Óleo de Aloe Vera proporcio-
na excelentes efeitos suavizantes à sua pele; 
sendo um nutriente celular auxilia na repo-
sição adequada dos níveis de hidratação. 
Excelente portador de vitaminas e agentes 
anti-envelhecimento, previne o envelhe-
cimento precoce e ajuda a restabelecer a 
hidratação apropriada da pele. 

Vitamina E, vitamina antioxidante que 
ajuda a aumentar a elasticidade da pele. 
Actua como uma “capa” natural de hidra-
tação para a pele, permitindo que a pele 
respire e funcione naturalmente. Mantém 
os níveis de hidratação por longos perío-
dos de tempo e ajuda a combater os efeitos 
nefastos dos radicais livres nos tecidos da 
pele. 

DISPONÍVEL EM 3 CORES
Cód.: 308 (Natural) 
Cód.: 309 (Amber)  
Cód.: 310 (Caramel) 

O Sonya® Mineral Makeup desliza na sua 
pele maravilhosamente como veludo, uni-
formizando a tez, minimizando os poros 
e dando à pele uma luminosidade impar. 
Actua em simultâneo como corrector, 
como base e como pó fixador. Esta multi-
função origina uma mistura uniforme que 
proporciona um efeito muito natural e 
radioso ao seu rosto. 

Os pigmentos encontrados no Sonya Aloe 
Mineral Makeup foram micronizados de 
forma a produzir micro-partículas muito 
suaves que preenchem e aderem à sua pele 
como creme mas com a particularidade de 
uma aderência suave apenas proporcionada 
por um pó. Este processo de micronização 
aumenta a suavidade e a potencialidade 
de espalhar uniformemente o Sonya® 
Mineral Makeup, aumentando também a 
fixação do makeup no seu rosto por mais 
tempo.  

O Sonya® Mineral Makeup inclui os 
seguintes ingredientes chaves e funções: 

O Processo de Micronização fornece a 
este produto micro-partículas muito suaves 
para maior durabilidade de permanência 
na pele. As partículas deslizam na pele 
facilmente, com suavidade, aderindo à 
pele e conferem cor sem criar vincos e/ou 
desvanecer com o tempo. Proporciona um 

COSMÉTICOS

PONTOS-CHAVE

• Cor uniforme com longa 

permanência na pele sem marcas ou 

desvanecimento de cor

• Textura suave e macia 

• Fácil de aplicar, mistura deslizante 

em pó, proporciona uma tez 

uniforme e radiosa
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