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NUXE REVE DE MIEL CICA krem napraw. - 50ml
 

Cena: 41,26 zł

Opis słownikowy

MARKA NUXE

OPAKOWANIE 50 ml

POSTAĆ KREM DO RĄK

PRODUCENT NUXE POLSKA SP. Z O.O.

REJESTRACJA KOSMETYK

SUBSTANCJA
CZYNNA

-

Opis produktu
 

Opis produktu
Rozpieszczaj bardzo suche i zniszczone dłonie kremem CICA z lawendowym miodem z Prowansji i Centella Asiatica.

Jego bogata formuła odżywia, łagodzi i regeneruje, jednocześnie wzmacniając barierę skórną. Jego rozpływająca się, nietłusta i
nieklejąca się konsystencja ślizga się po skórze, zapewniając „efekt opatrunku”.

Jego zaleta: rozkoszny, wolny od alergenów zapach z nutami miodu.

100%* kobiet uważa, że ich dłonie są odżywione i uwolnione od uczucia dyskomfortu.
90%* kobiet uważa, że ich dłonie wydają się zregenerowane i odczuwają „efekt ubierania się”.
100%* kobiet uważa, że wykończenie nie klei się

*Test użytkowania – 21 ochotników. Zadowolenie % natychmiast po aplikacji.

Sposób użycia
Umieść kroplę kremu do rąk na grzbiecie jednej dłoni.

Pocieraj dłonie, aby rozprowadzić krem i odżywić ten obszar, który najbardziej tego potrzebuje. Następnie potrzyj dłonie i skup się na
skórze między palcami.

Jeśli chcesz, możesz masować każdy palec od dłoni aż po opuszki palców, kończąc delikatnym masażem okrężnym na paznokciach.

Skład

Z miodem lawendowym z Prowansji: Najwyższa jakość, miód Red Label i miód ChOG, znany ze swoich właściwości
odżywczych.

Z Centella Asiatica: zwana również trawą tygrysią, Centella Asiatica jest rośliną pochodzącą z Azji i pochodzącą z Korei
Południowej. Szeroko stosowany w tradycyjnej medycynie chińskiej do leczenia zniszczonej skóry, działa łagodząco i
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regenerująco.

Z organicznym olejem lniankowym: pozyskiwanym przez tłoczenie na zimno nasion lnianki, organiczny olejek lniankowy jest
cenną rośliną znaną również jako „złoto przyjemności”. Dzięki idealnemu składowi kwasów omega 3 i 6 ma uznane właściwości
odżywcze.

98% składników pochodzenia naturalnego.

 

Galeria
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