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NUXE BIO serum+woda mic.Zest. świąt. 2020
 

Cena: 99,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Postać -

Producent NUXE POLSKA SP. Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

NUXE BIO Esencjonalne serum antyoksydacyjne - nasiona chia 30 ml

 

Działanie antyoksydacyjne, długotrwała redukcja oznak starzenia się skóry. Do każdego
typu skóry.

 

• Składniki BIO pochodzenia naturalnego
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• Zielona ekstrakcja z nasion chia

 

• Wegańska formuła

 

• Flakon nadający się do recyklingu

 

Certyfikowane serum BIO o aromatycznym zapachu, gromadzi w sobie
antyoksydacyjne właściwości ekstraktu z nasion Chia. Posiada konsystencję
wtapiającą się w skórę.

 

Zabezpiecza przed czynnikami zewnętrznymi, redukując oznaki starzenia się skóry i
nadając skórze blask.

 

Serum antyoksydacyjne będzie Twoim sprzymierzeńcem w codziennej pielęgnacji
skóry, rano i wieczorem!

 

Zaaplikuj kilka kropli na dłoń, ogrzej i nałóż na twarz, szyję i dekolt. Wcieraj płynnymi
ruchami od wewnątrz na zewnątrz.

 

Główne składniki aktywne:
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• Ekstrakt z nasion Chia pozyskany dzięki zielonej biotechnologii, wykazuje silne
właściwości antyoksydacyjne.

 

• Ustabilizowana witamina C pochodzenia naturalnego, która zabezpiecza przed
czynnikami zewnętrznymi i nadaje skórze blask.

 

Zawiera 99% składników pochodzenia naturalnego.

 

Zawiera 78% składników pochodzenia z upraw ekologicznych.

 

Opakowanie zaprojektowane w oparciu o ekologiczne wzornictwo, zawiera włókna
pochodzące z recyklingu.

NUXE BIO Woda micelarna do demakijażu - nasiona Moringa 200 ml

 

Usuwa makijaż z twarzy i oczu oraz nagromadzone zanieczyszczenia. Do każdego typu
skóry, nawet wrażliwej.
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• Składniki BIO pochodzenia naturalnego

 

• Zielona ekstrakcja z nasion Moringa

 

• Wegańska formuła

 

• Butelka nadająca się do recyklingu

 

Certyfikowana woda micelarna BIO o zapachu kwiatowym, skutecznie usuwa makijaż i
zanieczyszczenia dzięki 100% naturalnej bazie oczyszczającej.

 

Ekstrakt z nasion Moringa pomaga usunąć zanieczyszczenia z twarzy i oczu, aby
uzyskać świeżą i promienną skórę.

 

Oczyszczenie i demakijaż twarzy przy użyciu preparatów NUXE BIO, jest pierwszym,
niezbędnym krokiem w pielęgnacji zarówno rano jak i wieczorem.
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Delikatnie przemyj twarz i oczy płatkiem kosmetycznym nasączonym wodą micelarną.
Powtarzaj czynność, aż płatek będzie czysty. Nie wymaga spłukiwania.

 

Główne składniki aktywne:

 

• Wyciąg z nasion Moringa w sposób naturalny przyciąga cząsteczki zanieczyszczeń, w
celu skutecznego ich usuwania.

 

• Baza myjąca pochodzenia naturalnego, ułatwiająca usuwanie makijażu.

 

Zawiera 99% składników pochodzenia naturalnego.

 

Opakowanie zaprojektowane w oparciu o ekologiczne wzornictwo, zawiera włókna
pochodzące z recyklingu.

Wszystkie nasze produkty marki NUXE pochodzą wyłącznie z oryginalnej, polskiej
dystrybucji. Do zakupionego zestawu otrzymają Państwo dodatkowo próbki
dermokosmetyków.
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NUXE jest francuską marką, będącą pionierem tworzenia kosmetyków pochodzenia
naturalnego. Założona przez Alizę Jabès, w ciągu dwudziestu pięciu lat została uznana
za wzorzec w sektorze, który w znacznym stopniu przyczynił się do stworzenia
kosmetyków farmaceutycznych. NUXE zdołał połączyć przyjemność z użyciem
ekspertyzy farmaceutycznej w wyjątkowych produktach, zawierających aspekt
sensoryczny, siłę charakteru i skuteczność nauki (45 patentów-FR). NUXE zbudował
uniwersalny asortyment produktów, z których poszczególne osiągnęły status kultowy:
Huile Prodigieuse®, Crème Fraîche® de beauté, Rêve de Miel®, Nuxellence®. Działanie
i przyjemność stosowania tych produktów można również doświadczyć w ponad 50
Spa NUXE we Francji i na całym świecie.

 

NUXE gwarantuje, że wszystkie produkty są wysokiej jakości, zostały wykonane we
Francji, nie były testowane na zwierzętach i są zgodne z obowiązującymi przepisami.
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