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NUXE CREME PRODIGIEUSE BOOST balsam - 50ml
 

Cena: 121,03 zł

Opis słownikowy

OPAKOWANIE 50 ml

POSTAĆ BALSAM

PRODUCENT NUXE POLSKA SP. Z O.O.

REJESTRACJA KOSMETYK

SUBSTANCJA
CZYNNA

-

Opis produktu
 

Opis produktu

regenerujący olejkowy balsam na noc do wszystkich rodzajów skóry,
balsam do twarzy, szyi i dekoltu odżywia i przywraca naturalną sprężystość,
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

Stres i zmęczenie nie są Ci obce, a Ty wciąż zastanawiasz się, jaki jest sprawdzony sposób na zmarszczki? Poznaj olejkowy balsam
regenerujący na noc z serii Creme Prodigieuse® Boost marki NUXE, który regeneruje skórę podczas snu, dodaje jej zdrowego blasku,
poprawia jej elastyczność oraz przynosi orzeźwienie. Zafunduj sobie wieczorny masaż: twarz, szyja i dekolt będą przyjemnie nawilżone,
a skóra będzie wyglądać na wypoczętą. Balsam delikatnie wygładza, dzięki czemu rysy twarzy stają się delikatniejsze. Jego unikalna
konsystencja podczas aplikacji z formuły balsamu zamienia się w delikatny olejek, dzięki czemu wieczorna pielęgnacja staje się chwilą
prawdziwej przyjemności!

Regenerujący balsam z linii Crème Prodigieuse Boost bogaty jest w antyoksydanty, które spowalniają proces starzenia się skóry i
pobudzają jej komórki do działania. Kwiat jaśminu, kwiat nagietka i cukier komórkowy pielęgnują cerę i niwelują niepożądane działanie
czynników zewnętrznych i wewnętrznych. Ekstrakt z opuncji figowej przynosi dodatkową dawkę odżywienia, potrzebną skórze, która
narażona jest na kontakt z zanieczyszczonym, miejskim powietrzem. Kosmetyki do twarzy z linii Creme Prodigieuse® Boost to nowa
generacja produktów, opartych na naturalnych składnikach - aż 93,2% składników kremu na noc jest pochodzenia naturalnego, a formuła
balsamu nie narusza naturalnej równowagi mikrobiomu skóry.

Odkryj inne kosmetyki do twarzy z serii Creme Prodigieuse® Boost i łącz je z olejkowym balsamem na noc. Poznaj energetyzujący
koncentrat przygotowujący skórę, kompleksowo korygujący żelowy lub aksamitny krem do twarzy i żelowy balsam do skóry wokół oczu.
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AQUA/WATER, DICAPRYLYL ETHER, ALCOHOL DENAT., GLYCERIN, SQUALANE, DIMETHICONE, MACADAMIA INTEGRIFOLIA SEED OIL,
HYDROXYETHYL ACRYLATE/SODIUM ACRYLOYLDIMETHYL TAURATE COPOLYMER, OCTYLDODECANOL, PARFUM/FRAGRANCE,
PHENOXYETHANOL, TOCOPHEROL, ETHYLHEXYLGLYCERIN, ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER, RIBOSE,
SODIUM GLUCONATE, OPUNTIA COCCINELLIFERA FLOWER EXTRACT, BUTYLENE GLYCOL, SODIUM STEAROYL GLUTAMATE,
XANTHAN GUM, POLYSORBATE 60, SORBITAN ISOSTEARATE, PENTYLENE GLYCOL, JASMINUM OFFICINALE (JASMINE) FLOWER
EXTRACT, FAEX EXTRACT/YEAST EXTRACT, SODIUM HYDROXIDE, BIOSACCHARIDE GUM-1, MICA, CI 77491/IRON OXIDES,
CALENDULA OFFICINALIS FLOWER EXTRACT, BENZYL SALICYLATE, LINALOOL, CITRONELLOL, ALPHA-ISOMETHYL IONONE,
GERANIOL
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