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Nuxe Very rose kremowe mleczko do demakijażu 200 ml
 

Cena: 46,90 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 200 ml

Postać Mleczka do twarzy

Producent NUXE

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
NUXE Very Rose Kremowe mleczko do demakijażu oczyszcza skórę twarzy i okolice oczu. Usuwa makijaż i zanieszczyszczenia, nie
pozostawia tłustego filmu na skórze. Gama Very Rose to seria kosmetyków na bazie Wody Różanej, znanej ze swoich właściwości
kojących i zmiękczających skórę.

Składniki
AQUA/WATER, COCO-CAPRYLATE/CAPRATE, ROSA DAMASCENA FLOWER WATER, GLYCERIN, C12-15 ALKYL BENZOATE, COCO-
GLUCOSIDE, BENZYL ALCOHOL, ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER, PARFUM/FRAGRANCE, PHENOXYETHANOL,
CAPRYLOYL GLYCINE, SODIUM GLUCONATE, XYLITYLGLUCOSIDE, SODIUM HYDROXIDE, SODIUM STEAROYL GLUTAMATE,
ANHYDROXYLITOL, CITRIC ACID, CARBOMER, HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL, XYLITOL, DEHYDROACETIC ACID,
LITHOSPERMUM ERYTHRORHIZON ROOT EXTRACT, SIMMONDSIA CHINENSIS (JOJOBA) SEED OIL, CITRONELLOL N4108/A

Charakterystyka
Usunięcie makijażu jest pierwszym, niezbędnym krokiem Twojej codziennej pielęgnacji! NUXE Very Rose kremowe mleczko do
demakijażu o słodkim zapachu róży doskonale usuwa makijaż, nawilża i wzmacnia skórę twarzy i okolic oczu, przy jednoczesnym
zachowaniu jej naturalnej równowagi. Jego ultra zmysłowa konsystencja „olejkowego mleczka” delikatnie oczyszcza i zapewnia komfort,
nie pozostawiając tłustego filmu na skórze. W oka mgnieniu zanieczyszczenia i makijaż są usunięte, skóra jest nawilżona, delikatna i
odprężona. Zawiera 95% składników pochodzenia naturalnego

Zawiera:
• Wodę różaną: znaną ze swoich właściwości kojących i zmiękczających dla każdego typu cery, nawet skóry wrażliwej.
A także:
• Kompleks Skin-Respect w 100% pochodzenia roślinnego składający się z cukrów nawilżających, które nawadniają i wzmacniają barierę
ochronną skóry.
• Składniki oczyszczające pochodzenia naturalnego (z kokosa i kukurydzy), aby skutecznie usuwać zanieczyszczenia i makijaż przy
jednoczesnym zapewnieniu dobrej tolerancji skóry.
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Formuła testowana pod nadzorem dermatologicznym.

Stosowanie
Stosuj rano i/lub wieczorem nakładając mleczko za pomocą płatka kosmetycznego lub bezpośrednio opuszkami palców, wykonaj
delikatny masaż i spłucz letnią wodą.

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