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NUXE VERY ROSE mgiełka d/twarzy - 200ml
 

Cena: 49,59 zł

Opis słownikowy

MARKA NUXE

OPAKOWANIE 200 ml

POSTAĆ PŁYN

PRODUCENT NUXE POLSKA SP. Z O.O.

REJESTRACJA KOSMETYK

SUBSTANCJA
CZYNNA

-

Opis produktu
 

Opis produktu
Nawilżająca mgiełka do twarzy, o delikatnym, różanym zapachu, to ekspresowe działanie 2-w-1 mające na celu całkowite usunięcie
makijażu i odświeżenie skóry, przy jednoczesnym zachowaniu jej równowagi.
Jej formuła wzbogacona alantoiną zapewnia natychmiastowe uczucie ukojenia. Skóra jest odświeżona, miękka i odprężona dzięki
delikatnej mgiełce.

Orzeźwiająca mgiełka tonizująca to szybki i łatwy krok do włączenia do swojej codziennej pielęgnacji rano i wieczorem :

po przebudzeniu, aby poczuć orzeźwienie na skórze,
w godzinach wieczornych, zaraz po użyciu Kremowego mleczka do demakijażu, w celu całkowitego usunięcia makijażu.

Rozpyl aerozol w odległości 15 cm od twarzy, przy zamkniętych oczach.
Usuń nadmiar chusteczką lub pozostaw do wyschnięcia.

Formuła* testowana pod nadzorem dermatologicznym.

Zawiera:

Wodę rożaną: znaną ze swoich właściwości kojących i zmiękczających dla każdego typu cery, nawet skóry wrażliwej.

A także :

Kompleks Skin-Respect w 100% pochodzenia roślinnego: składający się z cukrów nawilżających, które nawadniają i wzmacniają
barierę ochronną skóry.
Składniki oczyszczające pochodzenia naturalnego (z kokosa i kukurydzy), aby skutecznie usuwać zanieczyszczenia i makijaż
przy jednoczesnym zapewnieniu dobrej tolerancji skóry.
Alantoinę, znaną ze swojego działania kojącego i zmiękczającego.
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Zawiera 95 % składników pochodzenia naturalnego.

Mgiełka doskonała jako uzupełnienie pielęgnacji do Kremowego mleczka do demakijażu lub Oczyszczającej pianki micelarnej.

Skład
INGREDIENTS : AQUA/WATER, HEXYLENE GLYCOL, ROSA DAMASCENA FLOWER WATER, GLYCERIN, PARFUM/FRAGRANCE,
PHENOXYETHANOL, ALLANTOIN, SODIUM GLUCONATE, XYLITYLGLUCOSIDE, COCO-GLUCOSIDE, ANHYDROXYLITOL, CETRIMONIUM
BROMIDE, CAPRYLYL/CAPRYL GLUCOSIDE, XYLITOL, CITRIC ACID, SODIUM HYDROXIDE
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