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Nuxe My Travel Essentials promocyjny zestaw podróżny z
kosmetyczką
 

Cena: 62,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 1 zestaw

Postać Kremy

Producent NUXE

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Nuxe My Travel Essentials promocyjny zestaw podróżny z kosmetyczką w skład którego wchodzi:

Nuxe Body Reve de the rewitalizujący żel pod prysznic 30 ml
Nuxe Reve de Miel - ultrabogaty żel do mycia i demakijażu twarzy 15 ml
Nuxe Creme Fraiche de Beaute krem nawilżający do cery normalnej 15 ml
Nuxe Reve de Miel - krem do rąk i paznokci 15 ml
Nuxe prodigieuse huile - wielofunkcyjny suchy olejek do twarzy, ciała i włosów 10 ml

Charakterystyka
Nuxe Body Reve de the rewitalizujący żel pod prysznic:

Ten ultra zmysłowy żel pod prysznic, wymarzona harmonia między roślinną bazą myjącą a wyciągiem z zielonej herbaty, delikatnie
oczyszcza skórę nadając jej miękkość i poczucie komfortu. Jego rozpływająca się konsystencja o wyjątkowym zapachu zielonej herbaty
przekształca się w delikatną pianę, dającą się z łatwością spłukać. Ponadczasowa chwila dla ciała i duszy.

Ekstrakt z zielonej herbaty: znany od tysięcy lat składnik który zmiękcza i pielęgnuje skórę. Ten ekstrakt pochodzenia
naturalnego otrzymywany jest w procesie biotechnologicznym w 100% Made in France, z poszanowaniem środowiska
naturalnego; z bardzo małego fragmentu rośliny mnoży się roślinne komórki herbaty wzbogacone o aktywne molekuły.
Roślinna baza myjąca: delikatnie oczyszcza nie naruszając skóry.

Wegańska formuła nie zawiera składników ani produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego.
95% wszystkich składników jest pochodzenia naturalnego.
95% kobiet uważa, że ich skóra jest delikatnie oczyszczona*.
Dla 100% kobiet żel pod prysznic chroni i zmiękcza skórę * *.
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* Test użytkowania – z udziałem 20 uczestniczek - % zadowolenia natychmiast po zastosowaniu.
* * Test użytkowania – z udziałem 20 uczestniczek. * * % zadowolenia po 21 dniach stosowania.

Nuxe Reve de Miel - ultrabogaty żel do mycia i demakijażu twarzy

Ten ultrabogaty żel do oczyszczania i demakijażu twarzy z miodem i słonecznikiem, o formule nie zawierającej mydła, delikatnie
oczyszcza, koi i usuwa makijaż - wystarczy jeden gest.
Zapewnia skórze piękny wygląd oraz przyjemność dla zmysłów.
Zawiera co najmniej 93% składników pochodzenia naturalnego (w tym miód i słonecznik).
Nie zawiera parabenów.
Otulająca nuta zapachowa miodu z rumiankiem.

Nuxe Creme Fraiche de Beaute krem nawilżający do cery normalnej:

Krem nawilżający, zawierający unikatową kombinację mleczek roślinnych i wyciągu z alg, zapewnia skórze 48-godzinne
nawilżenie, koi ją i chroni przed zanieczyszczeniami.
Efekt: skóra jest odświeżona, miękka i jędrna przez cały dzień.
Efekt tarczy chroniącej przed zanieczyszczeniami udowodniony jest badaniami przeprowadzonymi w środowisku miejskim.

Nuxe Reve de Miel - krem do rąk i paznokci:

Ten aksamitny krem do rąk o nietłustej konsystencji zawiera miód, słonecznik, szlachetne olejki i witaminę E.
Odżywia i regeneruje suchą, zniszczoną skórę dłoni, chroniąc ją przed przedwczesnym starzeniem.
Z każdym dniem, skóra dłoni staje się gładsza, a paznokcie wzmocnione.
Zawiera co najmniej 88% składników pochodzenia naturalnego.
Nie zawiera parabenów.
Słodka i delikatna nuta zapachowa z nutami miodu.

Nuxe prodigieuse huile - wielofunkcyjny suchy olejek do twarzy, ciała i włosów:

Olejek Huile Prodigieuse® o kultowej nucie zapachowej i unikalnej formule suchego olejku, wzbogacony został o odżywczy
olejek Tsubaki.
Ten wielozadaniowy produkt sprawia, że:

skóra jest odżywiona, wygładzona, satynowo delikatna
włosy są upiększone

Zawiera 98,1% składników pochodzenia naturalnego.
Nie zawiera silikonu.

Stosowanie
Nuxe Body Reve de the rewitalizujący żel pod prysznic:

Nałóż odrobinę żelu pod prysznic rano i/lub wieczorem na wilgotną skórę, ciesz się jego rozpuszczającą się teksturą i cudowną
pianą, a następnie spłucz. W przypadku kontaktu z oczami spłucz obficie wodą.

Nuxe Reve de Miel - ultrabogaty żel do mycia i demakijażu twarzy

Stosuj żel do oczyszczania i demakijażu twarzy rano i/lub wieczorem, rozprowadź na zwilżonej skórze, spień, a następnie spłucz.
Unikaj kontaktu z oczami.

Nuxe Creme Fraiche de Beaute krem nawilżający do cery normalnej:

Stosuj krem nawilżający rano i/lub wieczorem na skórę twarzy i szyi. Idealny po zastosowaniu serum nawilżającego Creme
Fraiche de Beauty oraz jako baza pod makijaż.

Nuxe Reve de Miel - krem do rąk i paznokci:

Używaj kremu do rąk i paznokci tak często, jak tego potrzebujesz, zwracając szczególną uwagę na skórę wokół paznokci.

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