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NUXE REVE DE THE rewitalizujący żel 200ml
 

Cena: 27,30 zł

Opis słownikowy

MARKA NUXE

OPAKOWANIE 200 ml

POSTAĆ ŻEL

PRODUCENT NUXE POLSKA SP. Z O.O.

REJESTRACJA KOSMETYK

SUBSTANCJA
CZYNNA

-

Opis produktu
 

Opis produktu

oczyszcza, zmiękcza, odświeża,
zawiera roślinną bazę myjącą i ekstrakt z zielonej herbaty,
rozpływająca się konsystencja w formie galaretki,
wegańska formuła,
gama 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.

Utra-zmysłowy żel pod prysznic, wyjątkowy duet roślinnej bazy myjącej i ekstraktu z zielonej herbaty. Delikatnie oczyszcza skórę,
pozostawiając ją miękką i komfortową. Jego rozpływająca się konsystencja w formie galaretki z nieodpartym zapachem zielonej
herbaty, przekształca się w delikatną piankę, którą można łatwo spłukać. Wyjątkowa chwila dla ciała i umysłu.
95% kobiet czuło, że ich skóra została delikatnie oczyszczona *. 100% kobiet uważa żel pod prysznic zmiękcza skórę, nie narusząc
bariery ochronnej .

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:

Roślinna baza myjąca: delikatnie oczyszcza, nie naruszając bariery ochronnej skóry.

Wegańska formuła bez składników pochodzenia zwierzęcego i pochodnych.
95% wszystkich składników jest pochodzenia naturalnego.

Rano i / lub wieczorem nanieś kroplę żelu pod prysznic na wilgotną skórę, ciesz się jego rozpływającą konsystencją i rozkoszną pianą, a
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następnie spłucz. W przypadku kontaktu z oczami przepłukać.

Preparat do pielęgnacji skóry opracowany i wyprodukowany we Francji.

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

* Test użycia - 20 ochotniczek -% zadowolenia bezpośrednio po aplikacji.  Test użycia - 20 ochotników. % Satysfakcji po 21 dniach
stosowania.

Skład
AQUA/WATER, CAPRYLYL/CAPRYL GLUCOSIDE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, GLYCERIN, SODIUM COCOYL GLUTAMATE,
PARFUM/FRAGRANCE, ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER, SODIUM BENZOATE, PROPYLENE GLYCOL,
TOCOPHERYL ACETATE, SODIUM HYDROXIDE, CAMELLIA SINENSIS FLOWER EXTRACT, LIMONENE, LINALOOL, ALPHA-ISOMETHYL
IONONE, GERANIOL.
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