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Nuxe prodigieuse huile - wielofunkcyjny suchy olejek do
twarzy, ciała i włosów 50 ml
 

Cena: 57,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 50 ml

Postać Olejki

Producent NUXE

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Nuxe Huile Prodigieuse® kultowy suchy olejek odżywia, regeneruje i zmiękcza skórę oraz włosy. Wzbogacony o wysoko odżywczy olejek
Tsubaki, ma właściwości przeciwutleniające, działa jak "tarcza" chroniąca przed zanieczyszczeniami powietrza i zmniejsza rozstępy.
Jego konsystencja jest niepowtarzalna, a zapach urzekający. Zawiera 98,1% składników pochodzenia naturalnego, w tym 7 szlachetnych
olejów: wysoko odżywczy i przeciwstarzeniowy olej Tsubaki, łagodny i kojący olej migdałowy, nawilżający olej z kamelii, wygładzający
olej z ogórecznika, łagodzący olej z orzechów, odżywczy olej macadamia i regenerujący arganowy.
Zmysłowy zapach z nutami kwiatu pomarańczy, magnolii i wanilii.

Składniki
COCO-CAPRYLATE/CAPRATE, MACADAMIA INTEGRIFOLIA SEED OIL, DICAPRYLYL ETHER, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE,
PRUNUS AMYGDALUS DULCIS (SWEET ALMOND) OIL, CORYLUS AVELLANA (HAZEL) SEED OIL, CAMELLIA OLEIFERA SEED OIL,
PARFUM/FRAGRANCE, CAMELLIA JAPONICA SEED OIL, TOCOPHEROL, ARGANIA SPINOSA KERNEL OIL, BORAGO OFFICINALIS SEED
OIL, TOCOPHERYL ACETATE, HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL, ROSMARINUS OFFICINALIS (ROSEMARY) LEAF
EXTRACT, POLYGLYCERYL-3 DIISOSTEARATE, ASCORBIC ACID, SOLANUM LYCOPERSICUM (TOMATO) FRUIT EXTRACT, BENZYL
SALICYLATE, LINALOOL, LIMONENE, CITRONELLOL, GERANIOL, BENZYL ALCOHOL N2212/A.

Charakterystyka
Nuxe Huile Prodigieuse® to cudowne właściwości olejów roślinnych zamknięte w unikatowej suchej konsystencji, która szybko się
wchłania i nie pozostawia tłustej warstwy na skórze. Jego naturalne składniki, wzbogacone witaminą E, czynią cuda na skórze, ciele i
włosach. Wystarczy jeden gest, aby odżywić, zregenerować i podkreślić urodę skóry, a włosom nadać miękkość i połysk.

Składniki aktywne:
Tsubaki - ten cenny olej, wyciąg z japońskich kwiatów tsubaki chroni, odżywia i nawilża skórę i włosy. Olej tsubaki jest tłoczony na
zimno. Ta ekologiczna procedura dostarcza oleje o najwyższej jakości, bogatych w kwasy tłuszczowe.
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Kamelia - olej z nasion kamelii jest ceniony w Azji od wieków za swoje wyjątkowe właściwości chroniące skórę i włosy. Został on
wybrany ze względu na bogatą zawartość kwasów omega 9 - nienasyconych kwasów tłuszczowych, nadających mu właściwości
nawilżających i odżywczych.
Argan - olej arganowy jest powszechnie ceniony za skuteczne odżywianie skóry i włosów. Składający się głównie z kwasów omega 6 i
bogaty w sterole, słynie z wysokiej skuteczności.
Migdał - gładka skorupka kryje w sobie migdał, z którego tłoczony jest olej i produkowane mleczko. NUXE wybrało olej ze słodkich
migdałów, który zawiera kwasy tłuszczowe, takie jak omega 9 i omega 6. Odżywia skórę, nadaje jej większą elastyczność i gładkość.
Ogórecznik - to zioło rosnące dziko przy polnych ścieżkach. Dzięki jego działaniu skóra odzyskuje elastyczność i gładkość. Jest ceniony
za swoje właściwości wygładzające.
Orzech laskowy - subtelny i wyrafinowany orzech laskowy, zawiera olej należący do najbardziej lekkostrawnych wśród wszystkich roślin
oleistych. NUXE wybrało go ze względu na bogactwo kwasów tłuszczowych - ponad 70% kwasów omega 9 - i witaminy E. Olej ma
wyjątkowe właściwości nawilżające, jak również wygładzające, kojące i ochronne.
Makadamia - duże drzewo tropikalne, słynie głównie ze swoich małych orzechów o przyjemnym smaku i wysokiej oleistości. Bardzo lekki
i szybko wchłaniany przez warstwę zewnętrzną skóry, bez pozostawiania tłustego filmu.

Stosowanie
Stosuj Nuxe Huile Prodigieuse® przez cały rok na twarz, ciało i włosy.

TWARZ - dodaj kilka kropli suchego olejku Huile Prodigieuse® do swojego ulubionego kremu, a Twoja skóra stanie się miękka i cudownie
nawilżona.
CIAŁO - wmasuj olejek w skórę ciała, zwracając szczególną uwagę na partie wymagające troski (ramiona, nogi, uda, dekolt, brzuch).
WŁOSY - nakładaj na końcówki włosów lub stosuj w formie maski przed umyciem. Aby uzyskać wakacyjny efekt fal na włosach, rozetrzyj
kilka kropli w dłoniach i wgnieć we włosy.

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