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Nuxe Sun olejek do opalania spf-30 do twarzy i ciała 150 ml
 

Cena: 69,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 150 ml

Postać Aerozole

Producent NUXE

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
NUXE Sun brązujący olejek do opalania SPF30: wysoka ochrona i czysta formuła*!
Brązujący olejek do opalania Nuxe Sun SPF30 chroni twarz i ciało przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych. Opatentowany
kompleks filtrów zapewnia kompleksową ochronę przed promieniowaniem UVA/UVB oraz zapobiega przedwczesnemu fotostarzeniu
się skóry.

Składniki
COCO-CAPRYLATE/CAPRATE, C12-15 ALKYL BENZOATE, DIBUTYL ADIPATE, DIISOPROPYL SEBACATE, DIETHYLAMINO
HYDROXYBENZOYL HEXYL BENZOATE, BIS-ETHYLHEXYLOXYPHENOL METHOXYPHENYL TRIAZINE, ETHYLHEXYL TRIAZONE,
HYDROGENATED CASTOR OIL/SEBACIC ACID COPOLYMER, DEXTRIN MYRISTATE, ISOPROPYL LAUROYL SARCOSINATE,
PARFUM/FRAGRANCE, HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL, ETHYL FERULATE, ROSMARINUS OFFICINALIS (ROSEMARY)
LEAF EXTRACT, TOCOPHEROL, LIMONENE, LINALOOL, CITRONELLOL, GERANIOL (N5105/A)

Charakterystyka
Wyjątkowa konsystencja olejku Nuxe Sun odżywia skórę i szybko się wchłania, nie pozostawiając tłustej warstwy, podkreślając
opaleniznę niesamowitym, satynowym wykończeniem. Skóra jest otulona relaksującym zapachem z nutami słodkiej pomarańczy,
kwiatu tiaré i wanilii. Zawarte w produkcie wyciągi z ryżu i rozmarynu pomagają chronić skórę przed przedwczesnym fotostarzeniem się.
Dzięki olejkowi Nuxe Sun możesz korzystać z uroków lata bez obaw. Produkt jest wodoodporny.
Linia Nuxe Sun została stworzona z poszanowaniem środowiska naturalnego: Formuła clean* jest nietoksyczna dla ekosystemu
morskiego (testowana na algach, koralowcach i bakteriach reprezentatywnych dla życia morskiego). Nowe opakowanie, czyli nasz
innowacyjny system pompki ON/OFF pozwolił na rezygnację z plastikowych osłonek – w trosce o środowisko! Kosmetyk opracowany i
wyprodukowany we Francji.

*Formuła clean według NUXE dla preparatów ochronnych Nuxe Sun: powstaje w procesie ciągłego doskonalenia zapewniając najlepszą
równowagę między naturalnością, skutecznością, zmysłowością i wpływem na środowisko, bez uszczerbku dla bezpieczeństwa.
Połączenie 3 filtrów i 2 estrów.
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Stosowanie
Przed wystawieniem skóry na działanie promieni słonecznych nałóż na nią obficie preparat ochronny. Przed aplikacją preparatu na
twarz, nabierz i rozprowadź go w dłoniach. Następnie nałóż na skórę twarzy, omijając okolice oczu. W celu zastosowania na ciało,
możesz rozpylić preparat bezpośrednio na skórę, a następnie dokładnie rozprowadzić. Często powtarzaj aplikację, zwłaszcza po kąpieli
lub wytarciu się ręcznikiem. Nałożenie niewystarczającej ilości preparatu w znaczący sposób redukuje poziom ochrony
przeciwsłonecznej.

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