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Nuxe Reve de Miel promocyjny zestaw - krem do rąk i
paznokci 30 ml + pomadka do ust ultraodżywcza naprawcza
z miodem 4 g
 

Cena: 33,50 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 1 zestaw

Postać Pomadki

Producent NUXE

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka
Nuxe Reve de Miel Pomadka do ust ultraodżywcza naprawcza z miodem 4 g:

Naprawcza, odżywcza i ochronna pomadka do ust z miodem i wyciągiem ze słonecznika. Do przesuszonych i popękanych ust.
Ma właściwości naprawcze, intensywnie odżywcze i wygładzające, co zapewnia ustom znakomite samopoczucie. Jego
skuteczność była testowana w ekstremalnych warunkach w Kanadzie.
Zawiera wysoko skoncentrowane składniki naturalne (miód akacjowy, masło karlite, oleje roślinne, wyciqg z gnejpfruta), które
sprowiają, że usta - nawet najbardziej spierzchnięte stają się delikatne, miękkie i doskonale gładkie.
Zawiera 80.2% składników pochodzenia naturalnego.
Nie zawiera parabenów.

Nuxe Reve de Miel Creme mains et ongles - krem do rąk i paznokci 30 ml:

Dzięki wysokiej koncentracji naturalnych składników krem ten odżywia, uśmierza, naprawia i walczy z widocznymi oznakami
starzenia się skóry dłoni oraz chroni przed zgubnym działa¬niem detergentów, mrozu i innych czynników środowiskowych.
Formuła zawiera naprawczy miód (1%), odżywcze i wzmacniające szlachetne olejki (4%), nawilżającą glicerynę pochodzenia
roślinnego (3%) i przeciwutleniacz w postaci witaminy E. Delikatna, nietłusta konsystencja całkowicie się wchłania. Skóra dłoni
staje się delikatna i miękka, a paznokcie wzmocnione.
Zawiera 88% składników pochodzenia roślinnego. Nowy system konserwacji NUXE; nie wymaga użycia parabenów.
Nie zawiera olejów mineralnych, i sztucznych barwników, składników pochodzenia zwierzęcego.
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Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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