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NUXE HP OR Olejek z drobinkami NOWY 100ml
 

Cena: 145,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Postać -

Producent OSMOZA SP. Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

 
 

 O produkcie 

Wersja Olejku Huile prodigieuse® ze zlotymi drobinkami odzywia, wygladza i rozswietla skóre oraz wlosy dzieki nablyszczajacym
drobinkom pochodzenia mineralnego. Wystarczy jeden zmyslowy gest. Ten suchy olejek posiada unikalna konsystencje i urzekajacy
zapach. 

 
 

 URODOWE PORADY 

Stosowac Huile prodigieuse® ze zlotymi drobinkami przez caly rok, latem i zima do pielegnacji twarzy, ciala i wlosów.

- Nakladac Suchy olejek ze zlotymi drobinkami na twarz i cialo, aby odzywic, wygladzic skóre i nadac jej aksamitna miekkosc.

- Stosowac na cialo, szczególnie na dekolt i nogi, które beda pieknie odbijac swiatlo, oraz na wlosy, aby uzyskac zlociste refleksy na
fryzurze.

- Zmieszaj w zaglebieniu dloni Twój podklad oraz kilka kropel olejku Huile prodigieuse® ze zlotymi drobinkami, aby rozswietlic twarz. 
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- Latem dodawaj kilka kropel suchego olejku do ulubionego balsamu lub  nawilzajacego plynnego mleczka do ciala NUXE Body, a Twoje
nogi beda wygladac olsniewajaco.

- Wmasuj w skóre nóg Olejek Huile prodigieuse® ze zlotymi drobinkami ruchem z dolu do góry, tak by skóra odbijala swiatlo, a nogi
nabraly satynowego blasku, jakbys nosila jedwabne ponczochy.  

- Odrobina suchego olejku ze zlotymi drobinkami doda blasku skórze - mozesz stosowac ja na twarz, szyje i dekolt.

 

 Skład 

Glówne substancje aktywne pochodzenia naturalnego:

> Olejek ze slodkich migdalów

> Olejek z kamelii

> Olejek z ogórecznika

> Olejek z orzechów laskowych

> Olejek z orzechów makadamia

> Olejek arganowy

> Olejek z kamelii japonskiej Tsubaki

> Zlote drobinki

Unikalna sucha konsystencja olejku nie zawiera silikonu, zostala wzbogacona o zlote drobinki, które rozswietlaja skóre i wlosy.
Uzalezniajacy, kultowy zapach o nutach kwiatu pomaranczy, magnolii i wanilii.

 

COCO-CAPRYLATE/CAPRATE, MACADAMIA INTEGRIFOLIA SEED OIL, DICAPRYLYL ETHER, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE,
PRUNUS AMYGDALUS DULCIS (SWEET ALMOND) OIL, CORYLUS AVELLANA (HAZEL) SEED OIL, MICA, CAMELLIA OLEIFERA SEED OIL,
PARFUM/FRAGRANCE, SILICA, CAMELLIA JAPONICA SEED OIL, TOCOPHEROL, CI 77891/TITANIUM DIOXIDE, ARGANIA SPINOSA
KERNEL OIL, BORAGO OFFICINALIS SEED OIL, CI 77491/IRON OXIDES, TOCOPHERYL ACETATE, HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER)
SEED OIL, ROSMARINUS OFFICINALIS (ROSEMARY) LEAF EXTRACT, POLYGLYCERYL-3 DIISOSTEARATE, ASCORBIC ACID, SOLANUM
LYCOPERSICUM (TOMATO) FRUIT EXTRACT, BENZYL SALICYLATE, LINALOOL, LIMONENE, CITRONELLOL, GERANIOL, BENZYL
ALCOHOL [N2213/A].

Lista składników może ulec zmianie, zaleca się aby każdorazowo sprawdzić listę na opakowaniach zakupionych produktów.  
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