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Nuxe Bio regenerujący olejek odżywczy na noc - olej ryżowy
30 ml
 

Cena: 159,75 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 ml

Postać Olejki

Producent NUXE

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
SIMMONDSIA CHINENSIS (JOJOBA) SEED OIL, SESAMUM INDICUM (SESAME) SEED OIL, MACADAMIA INTEGRIFOLIA SEED OIL,
PERSEA GRATISSIMA (AVOCADO) OIL, OLEIC/LINOLEIC/LINOLENIC POLYGLYCERIDES, PARFUM/FRAGRANCE, TOCOPHEROL,
GLYCINE SOJA (SOYBEAN) OIL, POLYGLYCERYL-3 DIISOSTEARATE, ORYZA SATIVA (RICE) EXTRACT, ORYZA SATIVA (RICE) GERM
EXTRACT, LINALOOL, LIMONENE, GERANIOL N4401/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.
Ukryj listę składników

Charakterystyka

Odżywia skórę w celu jej regeneracji i odbudowy w nocy.
Do każdego rodzaju skóry.
Zawiera 100 % składników pochodzenia naturalnego.
Zawiera 88 % składników pochodzących z rolnictwa ekologicznego.
Główny składnik aktywny:

Oleo-eko ekstrakt z ryżu pochodzącego z regionu Camargue, aktywny składnik „Made in France” otrzymywany poprzez
zieloną ekstrakcję, idealny do wzmocnienia i naprawy mechanizmów obronnych skóry.
A także: Odżywcza i antyoksydacyjna moc olejków roślinnych (awokado, jojoba, makadamia, sezam).

W nocy, ten certyfikowany olejek BIO do twarzy, odbudowuje skórę dzięki zawartości oleo-eko ekstraktu z ryżu.
Wzmacnia naturalny system ochronny skóry, dzięki olejom pochodzenia roślinnego (awokado, jojoba, makadamia, sezam).
Jedwabista konsystencja i aromatyczny zapach oczarowują zmysły. Po przebudzeniu skóra jest gładka i promienna, widocznie
zregenerowana.
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Stosowanie
Każdego wieczoru po oczyszczeniu twarzy przy użyciu NUXE BIO Wody micelarnej do demakijażu - nasiona Moringa, umieść kilka kropli
olejku w zagłębieniu dłoni i nałóż na całą twarz, szyję i dekolt delikatnymi ruchami masującymi. Jako uzupełnienie do pielęgnacji okolic
oczu zastosuj NUXE BIO Krem pod oczy redukujący opuchliznę i cienie pod oczami – gryka.

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