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NUXE CREME PRODIGIEUSE BOOST balsam - 15ml
 

Cena: 77,61 zł

Opis słownikowy

MARKA NUXE

OPAKOWANIE 15 ml

POSTAĆ KREM POD OCZY

PRODUCENT NUXE POLSKA SP. Z O.O.

REJESTRACJA KOSMETYK

SUBSTANCJA
CZYNNA

-

Opis produktu
 

Opis produktu

redukuje cienie i opuchliznę pod oczami,
naturalna formuła odpowiednia do każdego typu skóry,
linia Creme Prodigieuse® Boost została wzbogacona o kompleks z jaśminu o działaniu antyoksydacyjnym,
produkty z serii Creme Prodigieuse® Boost redukują widoczność pierwszych oznak starzenia się skóry,
kultowa francuska marka NUXE to połączenie naturalności, skuteczności działania i przyjemności stosowania,
etyczna marka, której celem jest pielęgnowanie naturalnego piękna każdej kobiety

Cienie pod oczami, sińce i opuchlizna spędzają Ci sen z powiek? Poznaj żelowy balsam do skóry wokół oczu z linii Creme Prodigieuse®
Boost marki NUXE i przywróć skórze jędrność, elastyczność i powstrzymaj starzenie się skóry. Otul delikatną skórę pod oczami lekką
formułą, która przynosi skórze orzeźwienie, chroni ją przed agresywnym działaniem czynników zewnętrznych i poprawia kontur oka.

Formuła kremu jest bogata w liczne naturalne składniki aktywne, które przywracają zmęczonej skórze blask - aż 91,8% składników jest
pochodzenia naturalnego! Kofeina roślinna redukuje widoczność cieni pod oczami i opuchliznę. Skóra jest wyraźnie gładsza, a jej koloryt
wyrównany. Kwiat jaśminu, kwiat nagietka i cukier komórkowy niwelują skutki niewyspania i pielęgnują skórę narażoną na kontakt z
zanieczyszczonym powietrzem. Żelowy krem jest również bogaty w olejek z orzechów laskowych, który otacza obszar pod oczami
dodatkową barierą ochronną. Sucha skóra staje się przyjemnie nawilżona, a jej komórki pobudzone do działania. Lekka formuła jest
odpowiednia do każdego typu skóry. Aplikuj krem na okolice oczu rano i wieczorem i ciesz się spektakularnymi efektami.

Wypróbuj inne kosmetyki NUXE, jeśli kompleksowa pielęgnacja twarzy jest dla Ciebie priorytetem. Aby uzyskać jeszcze bardziej
satysfakcjonujące rezultaty, łącz korygujący krem pod oczy z produktami z serii Creme Prodigieuse® Boost. Odkryj energetyzujący
koncentrat przygotowujący skórę, kompleksowo korygujący żelowy lub aksamitny krem do twarzy oraz olejkowy balsam regenerujący
na noc.

Składniki
INGREDIENTS : AQUA/WATER, ALCOHOL DENAT., DIMETHICONE, GLYCERIN, SODIUM ACRYLATES COPOLYMER, CORYLUS AVELLANA
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(HAZEL) SEED OIL, OCTYLDODECANOL, LECITHIN, PARFUM/FRAGRANCE, PHENOXYETHANOL, DIMETHICONOL, TOCOPHEROL,
ETHYLHEXYLGLYCERIN, CAFFEINE, RIBOSE, SODIUM GLUCONATE, DIMETHICONE CROSSPOLYMER, ACRYLATES/C10-30 ALKYL
ACRYLATE CROSSPOLYMER, BUTYLENE GLYCOL, SODIUM HYALURONATE, PENTYLENE GLYCOL, JASMINUM OFFICINALE (JASMINE)
FLOWER EXTRACT, SODIUM HYDROXIDE, MICA, CI 77491/IRON OXIDES, CALENDULA OFFICINALIS FLOWER EXTRACT, FAEX
EXTRACT/YEAST EXTRACT
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