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NUXE HP 50ml+Creme fraiche+balsam do ust
 

Cena: 84,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Postać -

Producent NUXE POLSKA SP. Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Zestaw składa się z :

1. NUXE CREME FRAICHE Krem Do Skóry Normalnej - 30 ml
Crème Fraîche® de Beauté 48H Krem do skóry normalnej 30 ml
- 48H nawilżenie dla skóry normalnej, - ukojenie i ochrona przed zanieczyszczeniami, - zawiera 96,3% składników pochodzenia
naturalnego, - produkt niekomedogenny, - gama Crème Fraîche® de Beauté łączy w sobie zmysłową świeżość i kojącą delikatność, -
kultowa francuska marka NUXE to połączenie naturalności, skuteczności działania i przyjemności stosowania, - etyczna marka, której
celem jest pielęgnowanie naturalnego piękna każdej kobiety.

Krem nawilżający o aksamitnej konsystencji zawierający mleczka roślinne, zapewnia trwałe nawilżenie przez 48h: wzmacnia pokłady
wody w skórze i utrzymuje optymalny poziom nawodnienia. Koi skórę i uwalnia ją od uczucia dyskomfortu. Pozostawia skórę świeżą,
gładką i sprężystą. Delikatnie pudrowa, stapiająca się ze skórą konystencja, oferuje świeże i miękkie wykończenie.

Zawiera 96,3% składników pochodzenia naturalnego. Produkt niekomadogenny.

Nakładaj Crème Fraîche® de Beauté rano i/lub wieczorem na dokładnie oczyszczoną skórę twarzy i szyi. Stosuj Serum Crème Fraîche®
de Beauté pod krem, aby wzmocnić działanie nawilżające.

2. NUXE HUILE PRODIGIEUSE Suchy Olejek 50ml - Nowa Formuła- 50 ml
Wyjątkowa, limitowana edycja olejku Huile Prodigieuse, zaprojektowana przez studentów z prestiżowej szkoły artystycznej Penninghen
znajdującej się w sercu Paryża. Huile Prodigieuse®, kultowy suchy olejek odżywia, regeneruje i zmiękcza skórę oraz włosy. Wzbogacony
o wysoko odżywczy olejek Tsubaki, ma właściwości przeciwutleniające, działa jak "tarcza" chroniąca przed zanieczyszczeniami
powietrza i zmniejsza rozstępy. Jego konsystencja jest niepowtarzalna, a zapach urzekający. Zawiera 98,1% składników pochodzenia
naturalnego, w tym 7 szlachetnych olejków: wysoko odżywczy i przeciwstarzeniowy olejek Tsubaki, łagodny i kojący olejek migdałowy,
nawilżający olejek z kamelii, wygładzający olejek z ogórecznika, łagodzący olejek z orzechów, odżywczy olejek macadamia i
regenerujący arganowy. Zmysłowy zapach z nutami kwiatu pomarańczy, magnolii i wanilii. Stosuj Huile Prodigieuse® przez cały rok na
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twarz, ciało i włosy.

3. NUXE REVE DE MIEL BEE HAPPY Balsam Do Ust Czerwony - 15 g
Preparat zawierający miód, szlachetne olejki roślinne i propolis, wywiera dobroczynny wpływ na skórę: odżywia, regeneruje, koi i chroni
nawet najbardziej wysuszone i zniszczone usta. Jego aksamitna konsystencja ze świeżą nutką grejpfruta sprawi, że nie będziesz mogła
mu się oprzeć! Zawiera co najmniej 78% składników pochodzenia naturalnego (miód, propolis, cenne olejki roślinne ze słonecznika,
słodkich migdałów i róży piżmowej, nagietek, masło shea, esencja z grejpfruta). 
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