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Nuxe Bio esencjonalne serum antyoksydacyjne - nasiona
chia 30 ml
 

Cena: 161,00 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 ml

Postać Serum

Producent NUXE

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
CITRUS AURANTIUM DULCIS (ORANGE) FRUIT WATER, AQUA/WATER, ASCORBYL GLUCOSIDE, SALVIA HISPANICA SEED EXTRACT,
PENTYLENE GLYCOL, GLYCERIN, SODIUM HYDROXIDE, PARFUM/FRAGRANCE, SODIUM BENZOATE, SODIUM HYALURONATE,
LEVULINIC ACID, CHONDRUS CRISPUS/CARRAGEENAN, SODIUM GLUCONATE, XANTHAN GUM, CITRIC ACID, SODIUM LEVULINATE,
LACTOBACILLUS FERMENT, LINALOOL N4402/A.

Listy składników produktów naszej marki są przez nas regularnie aktualizowane. Przed zastosowaniem produktu naszej marki proszę
przeczytać listę składników znajdującą się na opakowaniu, aby upewnić się, że składniki te nadają się do planowanego zastosowania.

Charakterystyka

Działanie antyoksydacyjne, długotrwała redukcja oznak starzenia się skóry.
Do każdego rodzaju skóry.
Zawiera 99 % składników pochodzenia naturalnego.
Zawiera 78 % składników pochodzących z rolnictwa ekologicznego.
Główny składnik aktywny:

Ekstrakt z nasion Chia pozyskany dzięki zielonej biotechnologii, wykazuje silne właściwości antyoksydacyjne.
A także: ustabilizowana witamina C pochodzenia naturalnego, która zabezpiecza przed czynnikami zewnętrznymi i
nadaje skórze blask.

Certyfikowane serum BIO o aromatycznym zapachu, gromadzi w sobie antyoksydacyjne właściwości ekstraktu z nasion Chia.
Posiada konsystencję wtapiającą się w skórę.
Zabezpiecza przed czynnikami zewnętrznymi, redukując oznaki starzenia się skóry i nadając skórze blask.
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Serum antyoksydacyjne będzie Twoim sprzymierzeńcem w codziennej pielęgnacji skóry, rano i wieczorem! Zaaplikuj kilka kropli na dłoń,
ogrzej i nałóż na twarz, szyję i dekolt. Wcieraj płynnymi ruchami od wewnątrz na zewnątrz.

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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