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NUXE REVE DE THE dezodorant 24-godz.50ml
 

Cena: 28,16 zł

Opis słownikowy

MARKA NUXE

OPAKOWANIE 50 ml

POSTAĆ ROLL-ON

PRODUCENT NUXE POLSKA SP. Z O.O.

REJESTRACJA KOSMETYK

SUBSTANCJA
CZYNNA

-

Opis produktu
 

Opis produktu

24-godzinna ochrona i świeżość,
rewitalizujący zapach zielonej herbaty,
nie pozostawia plam na ubraniach,
wegańska formuła,
gama Nuxe Body Rêve de The to produkty nawilżające do pielęgnacji ciała z ekstraktem z zielonej herbaty,
kultowa francuska marka NUXE to połączenie naturalności, skuteczności działania i przyjemności stosowania,
etyczna marka, której celem jest pielęgnowanie naturalnego piękna każdej kobiety.

Ten dezodorant w kulce zawiera inteligentną technologię: trzy składniki aktywne, które dostosowują się do potrzeb skóry, aby skutecznie
zapobiegać powstawaniu nieprzyjemnych zapachów przez 24 godziny *.

Jego płynna konsystencja z rewitalizującym zapachem zielonej herbaty, szybko się wchłania bez lepkiego wykończenia, pozostawiając
uczucie odświeżenia na skórze bez smug na ubraniu.

Dezodorant działa chłodząco wg 90%  kobiet. Preparat do pielęgnacji skóry opracowany i wyprodukowany we Francji.

Składniki aktywne:

Ekstrakt z zielonej herbaty: starożytny składnik stosowany do zmiękczania i pielęgnacji skóry. Ten naturalny ekstrakt
otrzymywany jest przy użyciu przyjaznego dla środowiska procesu biotechnologicznego, w 100% opracowanego we Francji:
komórki roślinne herbaty wzbogacone aktywnymi cząsteczkami są namnażane z maleńkiego fragmentu rośliny. Dodatkowo:
Inteligentna technologia dezodorantu: trio aktywnych składników, które dostosowują się do potrzeb skóry, zapobiegając poceniu.
Zapach zielonej herbaty: wywołuje uczucie orzeźwienia.

Wegańska formuła bez składników pochodzenia zwierzęcego ani pochodnych.
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97% wszystkich składników jest pochodzenia naturalnego.

Rano po kąpieli nałóż dezodorant na czystą, suchą skórę. W razie potrzeby zaaplikuj ponownie o dowolnej porze dnia.

* Test kliniczny.  Test użytkowy - 21 ochotników. % zadowolenia bezpośrednio po aplikacji.

Skład
AQUA/WATER, TRIETHYL CITRATE, CELLULOSE, PENTYLENE GLYCOL, PARFUM/FRAGRANCE, GLYCERYL STEARATE CITRATE, CETYL
ALCOHOL, POLYGLYCERYL-3 CAPRYLATE, PROPANEDIOL, HYDROXYACETOPHENONE, XANTHAN GUM, SODIUM GLUCONATE, ZINC
GLUCONATE, ALLANTOIN, DEHYDROACETIC ACID, CITRIC ACID, GLYCERYL CAPRYLATE, GLYCERIN, LACTOCOCCUS FERMENT
EXTRACT, CAMELLIA SINENSIS FLOWER EXTRACT, DECYL GLUCOSIDE, GERANIOL, CITRAL, ALPHA-ISOMETHYL IONONE, LIMONENE,
LINALOOL.
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