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Nuxe Creme Fraiche de Beaute en brume - kremowa mgiełka
nawilżająca do twarzy 50 ml
 

Cena: 51,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 ml

Postać Kremy

Producent NUXE

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
NUXE Crème Fraîche® de Beauté Krem w mgiełce 24h zapewnia ekspresowe nawilżenie przez całą dobę. Koi i chroni twarz przed
zanieczyszczeniami. Gama Crème Fraîche® de Beauté łączy w sobie zmysłową świeżość i kojącą delikatność.

Składniki
AQUA/WATER, C12-15 ALKYL BENZOATE, GLYCERIN, COCO-CAPRYLATE/CAPRATE, PARFUM/FRAGRANCE,
HYDROXYACETOPHENONE, 1,2-HEXANEDIOL, CAPRYLYL GLYCOL, TOCOPHEROL, CITRIC ACID, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS
(SWEET ALMOND) OIL, SODIUM HYDROXIDE, HYDROGENATED LECITHIN, PHENOXYETHANOL, SODIUM CARRAGEENAN, MARIS
SAL/SEA SALT, LINALOOL, GERANIOL, LIMONENE N3606/A

Charakterystyka
Odkryj pierwszy* krem w mgiełce: nawilżenie i lekkość!
Ten wegański krem Crème Fraîche® de Beauté oferuje ekspresowy efekt nawilżenia przez całą dobę*. Lekka mgiełka o wyjątkowym
zapachu kwiatu pomarańczy, wzbogacona mleczkiem roślinnym ze słodkich migdałów, otula twarz świeżością i przywraca jej komfort.
89% wszystkich składników jest pochodzenia naturalnego.
• Mleczko roślinne ze słodkich migdałów: nawilża i zmiękcza skórę.
• Ekstrakt z czerwonych alg: wzmacnia skórę i pomaga zachować optymalny poziom nawilżenia skóry.
• Witamina E: znana ze swoich właściwości przeciwutleniających, chroni skórę przed czynnikami zewnętrznymi.

* W NUXE.
 Opracowany bez składników lub pochodnych pochodzenia zwierzęcego.
* Test instrumentalny na 10 ochotnikach.

Stosowanie
Stosuj krem w mgiełce codziennie rano w celu 24-godzinnego nawilżenia. Wstrząśnij przed użyciem, zamknij oczy, a następnie spryskaj
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20 cm od twarzy. Wklep opuszkami palców, aby uzyskać lepsze wchłanianie. Nie wahaj się używać go również o każdej porze dnia, aby
dodatkowo nawilżyć skórę.

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