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NUXE NUXURIANCE ULTRA krem oczy/ust - 15ml
 

Cena: 144,65 zł

Opis słownikowy

OPAKOWANIE 15 ml

POSTAĆ KREM POD OCZY

PRODUCENT NUXE POLSKA SP. Z O.O.

REJESTRACJA KOSMETYK

SUBSTANCJA
CZYNNA

-

Opis produktu
 

Opis produktu

kompleksowa pielęgnacja przeciwstarzeniowa skóry wokół oczu i ust,
krem przeciwzmarszczkowy redukuje cienie, dodaje blasku, walczy z opuchlizną,
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

Skóra wokół oczu i ust jest poszarzała, straciła dawną elastyczność i jędrność, a cienie pod oczami, drobne zmarszczki i opuchlizna to
Twoja odwieczna zmora? Opatentowana formuła kremu pomaga zwalczyć sińce pod oczami, wygładzić zmarszczki i powstrzymać
proces wiotczenia skóry, przywracając jej blask i dawną świetność. Krem odpowiedni jest do wszystkich rodzajów skóry, a aż 94% jego
składników jest pochodzenia naturalnego.

Dwukwiatowe komórki szafranu i bugenwilli redukują głębokie zmarszczki i wiotczenie skóry, regenerując naskórek i skórę właściwą.
Szafran i bugenwilla sprawiają, że skóra nabiera sprężystości i jest przyjemnie delikatna w dotyku. Przebarwienia znikają w mgnieniu oka
dzięki działaniu ekstraktu z krokusa, który wyrównuje koloryt skóry, dzięki czemu cera jest bardziej promienna. Kofeina pochodzenia
roślinnego zwalcza cienie, sińce oraz opuchliznę pod oczami. Krem pod oczy i do skóry wokół ust charakteryzuje się swoim globalnym
działaniem przeciwstarzeniowym: walczy ze zmarszczkami, zapobiega utracie gęstości i jędrności.

Jeśli regeneracja skóry to Twój priorytet, stosuj krem przeciwzmarszczkowy rano i wieczorem na oczyszczoną skórę wokół oczu i ust
oraz włącz do swojej codziennej pielęgnacji inne kosmetyki NUXE Nuxuriance Ultra, które otrzymały aż 7 patentów! Wybierz serum

pzeciwstarzeniowe, krem o wzbogaconej konsystencji do skóry suchej lub krem SPF20 PA.
Składniki
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AQUA/WATER, COCO-CAPRYLATE/CAPRATE, HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL, ARACHIDYL ALCOHOL, GLYCERIN,
HYDROXYETHYL ACRYLATE/SODIUM ACRYLOYLDIMETHYL TAURATE COPOLYMER, HYDROXYETHYL UREA, BEHENYL ALCOHOL,
TOCOPHEROL, PARFUM/FRAGRANCE, ARACHIDYL GLUCOSIDE, PHENOXYETHANOL, ETHYLHEXYLGLYCERIN, ALBIZIA JULIBRISSIN
BARK EXTRACT, DEHYDROACETIC ACID, CAFFEINE, SODIUM GLUCONATE, SODIUM STEAROYL GLUTAMATE, BUTYLENE GLYCOL,
POLYSORBATE 60, SORBITAN ISOSTEARATE, BOUGAINVILLEA GLABRA LEAF CELL EXTRACT, HYALURONIC ACID, AMMONIUM
LACTATE, SODIUM HYDROXIDE, ALTEROMONAS FERMENT EXTRACT, THEOBROMA CACAO (COCOA) LEAF CELL EXTRACT, UNDARIA
PINNATIFIDA EXTRACT, CROCUS SATIVUS FLOWER EXTRACT, BENZYL ALCOHOL, SODIUM BENZOATE, DARUTOSIDE
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