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Nuxe Reve de Miel balsam do ust 15 g (edycja limitowana)
POMARAŃCZOWY
 

Cena: 35,98 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 15 g

Postać Błyszczyki, pomadki, balsamy do ust

Producent NUXE

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka

Laboratorium NUXE stworzyło gamę Rêve de Miel® ponad 20 lat temu.
Jej charakterystyczny składnik - miód - to skarb urody, posiadający właściwości przywracające komfort, idealny dla skóry suchej!
Gama kosmetyków Rêve de Miel® została opracowana z myślą o skórze suchej i przesuszonej, aby przynieść im jak największy
komfort i i zachować barierę naskórkową dzięki drogocennym olejkom roślinnym* o DZIAŁANIU ODŻYWCZYM oraz miodowi
akacjowemu o DZIAŁANIU KOJĄCYM.
Szlachetne działanie miodu w połączeniu z drogocennymi olejkami roślinnymi to zalety 7 skutecznych ultrakomfortowych
preparatów pielęgnacyjnych dla skóry suchej i wrażliwej.
Gama Rêve de Miel® to również unikatowa zmysłowość marki NUXE obecna w aksamitnych, miękkich, bogatych i kremowych
konsystencjach oraz smakowitych, miodowych zapachach, które otulają skórę i przynoszą jej komfort.

Wyniki potwierdzone przez kobiety:
Skóra jest intensywnie odżywiona : 90%* *(1)
Skóra odzyskuje komfort : 95%* *(1)
Skóra jest miękka : 90%* * *(2)

*Z wyjątkiem Ultrakomfortowego Kremu do stóp i Łagodnego Szamponu
* *Badanie stosowania - 21 ochotniczek - % zadowolonych osób po 28 dniach stosowania
* * *Badanie stosowania - 10 ochotniczek - % zadowolonych osób po pierwszym zastosowaniu
(1) Odnośnie Ultrakomfortowego kremu do ciała (2) Odnośnie Ultrabogatego żelu do mycia twarzy i ciała
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W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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