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Nuxe Sun promocyjny zestaw - olejek do opalania twarzy i
ciała spf30 150 ml + balsam po opalaniu 100 ml GRATIS!!!
 

Cena: 73,29 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 1 zestaw

Postać Olejki

Producent NUXE

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Nuxe Sun promocyjny zestaw, w skład którego wchodzi:

Nuxe Sun olejek do opalania spf30 twarzy i ciała 150 ml
Nuxe Sun balsam po opalaniu 100 ml GRATIS!!!

Charakterystyka
Nuxe Sun olejek do opalania do twarzy i ciała spf30

Ochrona przeciwstarzeniowa komórek, gwarancja wspaniałej opalenizny.
Zawiera unikalne wyciągi ziołowe.
Produkt odporny na działanie wody.
Fotostabilny.
Nie zawiera alkoholu.
Produkt niekomedogenny.
Nie zawiera dodatkowych konserwantów.

Nuxe Sun orzeźwiający balsam po opalaniu do twarzy i ciała

Ten balsam o satynowo-gładkiej konsystencji nawilża skórę o pomaga przedłużyć opaleniznę o 2 tygodnie* (naturalny puder z
nasion drzewa karobowego) i tym samym zachować wyjątkowy efekt opalonej skóry.

Utrwala opaleniznę
Pomaga zregenerować i ukoić skórę
Zawiera unikalne wyciągi kwiatowe
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Nie zawiera parabenów

* test kliniczny in vivo na 14 ochotnikach, porównanie z obszarem skóry na który nie został nałożony kosmetyk

Stosowanie
Nuxe Sun olejek do opalania do twarzy i ciała spf30
Rozprowadź równomiernie przed ekspozycją słoneczną. Często powtarzaj aplikację, szczególnie po kąpieli lub wytarciu ręcznikiem.

Nuxe Sun orzeźwiający balsam po opalaniu do twarzy i ciała
Nakładaj obficie orzeźwiające balsam po opalaniu do twarzy i ciała NUXE Sun, rozprowadzając równomiernie na skórze po ekspozycji na
promienie słoneczne oraz po powrocie z wakacji.

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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
mailto:bok@aptekaotc.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

