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NUXE REVE DE THE toni.krem.ujędrnia. 200ml
 

Cena: 130,53 zł

Opis słownikowy

MARKA NUXE

OPAKOWANIE 200 ml

POSTAĆ BALSAM

PRODUCENT NUXE POLSKA SP. Z O.O.

REJESTRACJA KOSMETYK

SUBSTANCJA
CZYNNA

-

Opis produktu
 

Opis produktu

nawilża, ujędrnia, tonizuje,
wyjątkowy duet zielonej herbaty i ekstratku z żyta,
konsystencja z efektem "kostki lodu",
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 subtelnie pachnący krem jest delikatny dla skóry i łagodny dla zmysłów. Zawiera ujędrniający duet łączący zieloną herbatę i ekstrakt
z żyta. Jego chłodząca konsystencja "z efektem kostki lodu" szybko się wchłania w kontakcie ze skórą, przynosząc uczucie odświeżenia
i natychmiastowej tonizacji.

90% * kobiet czuje, że ich skóra jest nawilżona. Dzień po dniu, skóra odzyskuje elastyczność i jędrność. Po miesiącu stosowania skóra
jest gładsza i bardziej ztonizowana u 90%  kobiet, a jędrniejsza u 81% .

Składniki aktywne:
-Zwiększone stężenie* ekstraktu z zielonej herbaty: starożytny składnik o właściwościach nawilżających; pomaga zmiękczyć i
ujędrnić 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. Ale także:
-Ekstrakt z żyta: ujędrnia i tonizuje skórę.

Wegańska formuła bez składników pochodzenia zwierzęcego ani pochodnych. 96% wszystkich składników jest pochodzenia
naturalnego.

Codziennie nakładaj krem, wykonując ruchy okrężne i / lub w górę na całe ciało.
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Preparat do pielęgnacji skóry opracowany i wyprodukowany we Francji.

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

* Test użytkowania - 21 ochotników -% satysfakcji bezpośrednio po aplikacji.  Test użytkowania - 21 ochotników. % Satysfakcji po 28
dniach stosowania.
* w porównaniu z innymi produktami w asortymencie.

Skład
: AQUA/WATER, ALCOHOL DENAT., LAURYL LAURATE, COCO-CAPRYLATE/CAPRATE, GLYCERIN, MACADAMIA INTEGRIFOLIA SEED
OIL, OCTYLDODECANOL, SODIUM ACRYLATES COPOLYMER, PARFUM/FRAGRANCE, POLYACRYLATE CROSSPOLYMER-6, LECITHIN,
ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER, 1,2-HEXANEDIOL, CAPRYLYL GLYCOL, SECALE CEREALE (RYE) SEED
EXTRACT, CAMELLIA SINENSIS FLOWER EXTRACT, SODIUM HYALURONATE, SODIUM HYDROXIDE, SODIUM BENZOATE, ALPHA-
ISOMETHYL IONONE, GERANIOL, CITRAL, LIMONENE, LINALOOL
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