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Nuxe Bio rozświetlająca maska detoksykująca - ekstrakt z
cytrusów i ziaren sezamu 50 ml
 

Cena: 100,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 50 ml

Postać Maseczki

Producent NUXE

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
COCO-CAPRYLATE/CAPRATE, SESAMUM INDICUM (SESAME) SEED OIL, GLYCERIN, AQUA/WATER, SUCROSE LAURATE, SUCROSE
PALMITATE, CITRUS AURANTIUM DULCIS (ORANGE) FRUIT WATER, PARFUM/FRAGRANCE, TOCOPHEROL, BENZYL ALCOHOL,
LEVULINIC ACID, SODIUM GLUCONATE, SODIUM LEVULINATE, MYRTUS COMMUNIS LEAF EXTRACT, SODIUM HYDROXIDE,
DEHYDROACETIC ACID, SODIUM BENZOATE, LIMONENE, LINALOOL, CITRAL N4408/B.

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

Oczyszcza, wzmacnia blask i świeżość skóry.
Do każdego rodzaju skóry.
Zawiera 99 % składników pochodzenia naturalnego
Zawiera 50 % składników pochodzących z rolnictwa ekologicznego.
Główny składnik aktywny:

Olej z nasion sezamu, pochodzący z ekologicznego regionu z Mali, otrzymywany w procesie tłoczenia na zimno, w celu
uzyskania wyjątkowych właściwości i konsystencji.
A także: Ekstrakt z cytrusów, który przyczynia się do detoksykacji skóry.

Certyfikowana maska BIO detoksykuje skórę, przywracając jej blask dzięki formule zawierającej olej sezamowy i ekstrakt z
cytrusów.
Zmysłowa konsystencja o cytrusowym zapachu, podczas aplikacji zamienia się w olejek, a następnie w mleczko, które spłukuje
się w mgnieniu oka, odsłaniając cudownie świeżą cerę.
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Stosowanie
Aplikuj 1 do 2 razy w tygodniu, nakładając grubą warstwę maski na suchą skórę twarzy, omijając okolice oczu. Pozostaw na 5 minut, a
następnie masuj okrężnymi ruchami. Spłucz letnią wodą. Na koniec zastosuj codzienną pielęgnację: NUXE BIO Lekki korygujący krem
nawilżający - algi morskie lub NUXE BIO Rozświetlający krem nawilżający o bogatej konsystencji - ekstrakt z cytrusów.

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