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NUXE VERY ROSE woda micelarna - 200ml
 

Cena: 54,28 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
RODZAJ REJESTRACJI: dermokosmetyk

PRODUCENT: Nuxe

ILOŚĆ: 200ml

Nawilżający Płyn Micelarny 3 w 1, Bardzo Różany

ZASTOSOWANIE:
Płyn micelarny z Wodą Kwiatową Róży usuwa makijaż i oczyszcza skórę twarzy i oczu, usuwając makijaż i
zanieczyszczenia. Wzbogacony kompleksem Skin-Respect pochodzenia w 100% roślinnego, łagodzi suchą i bardzo suchą skórę,
zapewniając jeszcze większy komfort przy jednoczesnym poszanowaniu równowagi skóry. Pozostawia na skórze uczucie świeżości i
miękkości oraz oczarowuje zmysły delikatnym różanym zapachem.

SPOSÓB UŻYCIA:
Namocz płatek kosmetyczny, najlepiej wielorazowy, w wodzie micelarnej (około 3 naciśnięć pompki rewersyjnej).
Przetrzyj twarz i oczy, aż wszystkie ślady makijażu zostaną usunięte. Powtarzaj, aż wacik pozostanie czysty. Nie ma potrzeby
spłukiwania.
Stosować wieczorem do demakijażu i rano do oczyszczenia skóry.
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SKŁAD:
Formuła wegańska* testowana pod kontrolą dermatologiczną.
Zawiera:

Woda różana: znana ze swoich właściwości łagodzących i zmiękczających dla wszystkich rodzajów skóry, w tym dla skóry
wrażliwej.

Dodatkowo:

100% pochodzenia roślinnego Skin-Respect Complex: stworzony na bazie nawilżających cukrów nawilża skórę i wzmacnia jej
barierę ochronną.
Micelarne środki myjące skutecznie usuwają zanieczyszczenia i makijaż, jednocześnie zapewniając dobrą tolerancję
skóry. *Formuła nie zawiera żadnych składników ani pochodnych pochodzenia zwierzęcego.

97% składników pochodzenia naturalnego
*Zgodnie z normą ISO 16128, pozostały % przyczynia się do integralności i zmysłowości formuły
Zapach: świeży i delikatny subtelny zapach róży.
 

 
Pełna lista składników:
Listy składników wchodzących w skład produktów naszej marki są regularnie aktualizowane. Przed użyciem któregokolwiek z
produktów naszej marki prosimy o zapoznanie się z listą składników widoczną na opakowaniu, aby upewnić się, że składniki są
odpowiednie do własnego użytku.
WODA/WODA, GLICERYNA, GLICERYDY KAPRYLOWE/KAPRYNOWE PEG-6, GLIKOL PENTYLENOWY, WODA Z KWIATÓW RÓŻY
DAMASCENA, PARFUM/ZAPACH, GLUKONIAN SODU, KSYLITOGLUKOZYD, ANHYDROKSYLITOL, BROMEK CETRIMONIUM, KSYLITOL,
KWAS CYTRYNOWY, WODOROTLENEK SODU, FENOLETLENO404 . 
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