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NUXE REVE DE THE rewitalizujący peel.150ml
 

Cena: 57,13 zł

Opis słownikowy

MARKA NUXE

OPAKOWANIE 150 ml

POSTAĆ PEELING DO CIAŁA

PRODUCENT NUXE POLSKA SP. Z O.O.

REJESTRACJA KOSMETYK

SUBSTANCJA
CZYNNA

-

Opis produktu
 

Opis produktu

złuszcza, wygładza, rewitalzuje,
naturalne ziarna złuszczające pozyskane z bambusa,
usuwa martwy naskórek,
zapach zielonej herbaty, rabarbaru i świeżych ziół,
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 rewitalizujący peeling do ciała, ultra świeży koktajl łączący ekstrakt z zielonej herbaty z ziarnami pozyskanymi z bambusa, usuwa
martwy naskórek, pozostawiając skórę wygładzoną i orzeźwioną. Jego ziarnista konsystencja i wyjątkowy zapach z nutami zielonej
herbaty, rabarbaru i świeżych ziół zachwycają zmysły, tworząc rewitalizujące wrażenie świeżości. 91% * kobiet czuje, że ich skóra jest
gładsza i odświeżona. U 86%  kobiet ich skóra „wygląda jak nowa”.

Składniki aktywne:
-Ekstrakt z zielonej herbaty: starożytny składnik, który zmiękcza i pielęgnuje skórę. Ten naturalny ekstrakt jest pozyskiwany w
przyjaznym dla środowiska procesie biotechnologicznym, w 100% opracowanym we Francji: komórki roślinne herbaty wzbogacone
aktywnymi cząsteczkami są namnażane z maleńkiego fragmentu rośliny.
Dodatkowo:

Naturalne ziarna złuszczające pochodzące z bambusa: usuwają martwe komórki naskórka, aby wygładzić skórę; połączenie 2
wielkości ziaren dla optymalnego złuszczania.

Wegańska formuła bez składników pochodzenia zwierzęcego ani pochodnych.
96% wszystkich składników jest naturalnego pochodzenia.
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Raz lub dwa razy w tygodniu po umyciu ciała nałóż peeling na wilgotną skórę, wmasowując preparat okrężnymi ruchami, a następnie
spłucz wodą.

Preparat do pielęgnacji skóry opracowany i wyprodukowany we Francji.

Odkryj wszystkie produkty z tej serii i uzupełnij swój rytuał pielęgnacyjny.

Test użytkowania - 22 ochotników. *% Satysfakcji bezpośrednio po aplikacji. % satysfakcji po 21 dniach użytkowania.

Skład
AQUA/WATER, BAMBUSA ARUNDINACEA STEM EXTRACT, GLYCERIN, ALCOHOL DENAT., PENTYLENE GLYCOL,
PARFUM/FRAGRANCE, SODIUM POLYACRYLATE STARCH, CITRIC ACID, XANTHAN GUM, SODIUM HYDROXIDE, 1,2-HEXANEDIOL,
CAPRYLYL GLYCOL, SODIUM GLUCONATE, PRUNUS ARMENIACA (APRICOT) SEED POWDER, CAMELLIA SINENSIS FLOWER EXTRACT,
ALPHA-ISOMETHYL IONONE, LIMONENE, LINALOOL.
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