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Nuxe Sun promocyjny zestaw słoneczny z kosmetyczką
GRATIS!!!
 

Cena: 59,98 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 1 zestaw

Postać Kremy

Producent NUXE

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Nuxe Sun promocyjny zestaw słoneczny, w skład którego wchodzi:

Nuxe Sun zachwycający krem do opalania twarzy spf-50 30 ml
Nuxe Sun pielęgnacyjny żel pod prysznic po opalaniu 50 ml
Nuxe Sun orzeźwiający balsam po opalaniu do twarzy i ciała 50 ml
Nuxe Sun woda zapachowa 30 ml
kosmetyczka GRATIS!!!

Charakterystyka
Nuxe Sun zachwycający krem do opalania twarzy spf-50

Innowacja marki NUXE - zachwycający krem o letniej nucie zapachowej zapewnia piękną opalenizną i idealną ochronę skóry.
Pomaga chronić skórę przed promieniowaniem UVA/UVB oraz przed pojawieniem się oznak przedwczesnego starzenia się na
opalanej skórze. W rezultacie idealnie chroniona skóra prezentuje naturalny, szlachetny odcień opalenizny.
Kremowy Krem do Twarzy z filtrem SPF 50 chroni przed promieniowaniem UVA i UVB, zapobiega powstawaniu przebarwień,
nawilża (dzięki zawartości Ekstraktu z Hiacynta Wodnego) i łagodzi (dzięki zawartości Ekstraktu z Kwiatu Puakenikeni).
Zapewnia skórze skuteczną ochronę oraz wspaniałą, trwałą opaleniznę, nie pozostawiając tłustej/białej warstewki (dzięki
zawartości Pudru Ryżowego).
Produkt odporny na działanie wody. Fotostabilny. Nie zawiera alkoholu. Produkt niekomodogenny. Nie zawiera dodatkowych
konserwantów.

Nuxe Sun pielęgnacyjny żel pod prysznic po opalaniu

Pielęgnacyjny żel pod prysznic po opalaniu do ciała i włosów.
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Zawiera unikalne wyciągi kwiatowe. Odświeża, usuwa filtry UV, sól, chlor oraz piasek.
Oczyszcza skórę i włosy bez wysuszania ich. Pozostawia skórę gładką, a włosy nieobciążone i lśniące.
Nie zawiera parabenów.
Nie zawiera siarczanów.
Formuła biodegrodowalna.

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

Nie zawiera parabenów

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

Nuxe Sun woda zapachowa

Energetyzuje wonią słodkiej i gorzkiej pomarańczy, która rozpieszcza zmysły. Wśród nut znajdziemy iście letni koktajl - świeżego
kokosa nuty gardenii wanilii oraz piżma.
Nie zawiera światłoczułych składników.

Stosowanie
Nuxe Sun zachwycający krem do opalania twarzy spf-50
Rozprowadź równomiernie przed ekspozycją słoneczną. Często powtarzaj aplikację, szczególnie po kąpieli lub wytarciu ręcznikiem.
Nałożenie niewystarczającej ilości preparatu w znaczący sposób redukuje poziom ochrony przeciwsłonecznej.
Nuxe Sun pielęgnacyjny żel pod prysznic po opalaniu
Preparat spienić na skórze, a następnie zmyć przy użyciu wody. W przypadku kontaktu preparatu z oczami, przemyć oczy obfitą ilością
wody.
Nuxe Sun orzeźwiający balsam po opalaniu do twarzy i ciała
Nakładaj obficie orzeźwiające mleczko 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.
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