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NUXE NUXURIANCE ULTRA krem do rąk - 75ml
 

Cena: 76,28 zł

Opis słownikowy

MARKA NUXE

OPAKOWANIE 75 ml

POSTAĆ KREM DO RĄK

PRODUCENT NUXE POLSKA SP. Z O.O.

REJESTRACJA KOSMETYK

SUBSTANCJA
CZYNNA

-

Opis produktu
 

Opis produktu

przeciwstarzeniowy krem do rąk nie pozostawiający tłustego filmu na skórze dłoni,
posiada właściwości redukujące przebarwienia,
kosmetyki z serii Nuxuriance Ultra bazują na naturalnym kompleksie opatentowanym przez markę NUXE,
linia Nuxuriance Ultra, z dwukwiatowymi komórkami szafranu i bugenwilli, przywraca gęstość skórze dojrzałej i dodaje blasku
cerze,
kultowa francuska marka NUXE to połączenie naturalności, skuteczności działania i przyjemności stosowania,
etyczna marka, której celem jest pielęgnowanie naturalnego piękna każdej kobiety

Zadbaj o delikatną skórę rąk, narażoną w ciągu dnia na kontakt z suchym, zanieczyszczonym powietrzem i innymi czynnikami, które
mogą ją podrażnić. Kompleksowa regeneracja to coś, na co zasługuje skóra dłoni. Poznaj przeciwstarzeniowy krem do rąk z linii
Nuxuriance Ultra marki NUXE i przywróć skórze elastyczność, blask i zahamuj starzenie się dłoni.

Nawilżający krem do rąk ze względu na swoją naturalną formułę polecany jest do wszystkich typów skóry. Składniki aktywne produktu
są aż w 95% pochodzenia naturalnego! To właśnie dzięki nim krem do rąk wyrównuje koloryt skóry i otula dłonie delikatną, jedwabistą
konsystencją, która szybko się wchłania i nie klei się. Szafran, komórki kakaowca i ekstrakt z organicznych płatków maku sprawiają, że
żelowa konsystencja kremu wygładza skórę, wypełniając drobne ubytki. Krokus i liście oliwne słyną ze swych pielęgnacyjnych
właściwości - to właśnie dzięki ich działaniu krem redukuje wszelkiego rodzaju przebarwienia, zarówno te posłoneczne jak i te
pojawiające się z wiekiem.

Przekonaj się sama, jak wydajny jest wygładzający krem do rąk. Wmasuj produkt delikatnie w dłonie - od nadgarstków aż po same
opuszki palców. Wypróbuj też inne kosmetyki NUXE z opatentowanej linii Nuxuriance Ultra, jeśli chcesz przywrócić skórze jędrność i
szukasz skutecznego sposobu na wypełnienie zmarszczek.

Składniki
AQUA/WATER, GLYCERIN, MORINGA OIL/HYDROGENATED MORINGA OIL ESTERS, CETEARYL ALCOHOL, GLYCERYL STEARATE,
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SODIUM ACRYLATES COPOLYMER, UNDECANE, HYDROXYETHYL UREA, DIMETHICONE, SODIUM STEAROYL GLUTAMATE,
TRIDECANE, PARFUM/FRAGRANCE, CAPRYLOYL GLYCINE, LECITHIN, CITRIC ACID, MAURITIA FLEXUOSA FRUIT OIL,
PHENOXYETHANOL, ETHYLHEXYLGLYCERIN, SODIUM HYDROXIDE, DEHYDROACETIC ACID, SODIUM GLUCONATE, DIMETHICONOL,
BOUGAINVILLEA GLABRA LEAF CELL EXTRACT, AMMONIUM LACTATE, BUTYLENE GLYCOL, ASCORBYL GLUCOSIDE, OLEA EUROPAEA
(OLIVE) LEAF EXTRACT, ZINC PCA, MICA, THEOBROMA CACAO (COCOA) LEAF CELL EXTRACT, CI 77491/IRON OXIDES, PAPAVER
RHOEAS PETAL EXTRACT, ASCORBIC ACID, CROCUS SATIVUS FLOWER EXTRACT, TOCOPHEROL, BENZYL ALCOHOL, HELIANTHUS
ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL, BENZYL SALICYLATE, LINALOOL, COUMARIN, GERANIOL, CITRONELLOL
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