
 
Aptekasz.pl

Ul. Wolności 10, 87-200 Wąbrzeźno
566210411

 

 

Nuxe Kosmetyczka Prodigieuse 2022 zest.
 

Cena: 84,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Postać zest.

Producent NUXE POLSKA SP. Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Prodigieux® Olejek pod prysznic 30 ml
Olejek pod prysznic ze złotymi drobinkami delikatnie oczyszcza skórę, pozostawiając ją gładką i pachnącą. Pielęgnacja ciała staje się
chwilą prawdziwej przyjemności. Rozpoznasz w nim zapach kultowego suchego olejku Huile Prodigieuse® kwiatu pomarańczy, magnolii
oraz wanilii.
Delikatna baza myjąca z olejkiem ze słodkich migdałów w swojej formule zawiera perłowe drobinki pochodzenia mineralnego.
Zawiera co najmniej 91.9% składników pochodzenia naturalnego.
Nałóż olejek pod prysznic Prodigieux® na zwilżoną skórę, a następnie spłucz.

Huile Prodigieuse® Suchy olejek pielęgnacyjny do twarzy, ciała, włosów 30 ml
7 drogocennych 100% olejków roślinnych: nawilżający olej Tsubaki, regenerujący olej arganowy, odżywczy olej makadamia,
wygładzający olej z ogórecznika lekarskiego, nawilżający olej kameliowy, ochronny olej z orzechów laskowych i zmiękczający olej ze
słodkich migdałów.
Wegańska formuła bez składników pochodzenia zwierzęcego ani pochodnych.
98% wszystkich składników jest pochodzenia naturalnego.
Stosuj suchy olejek przez cały rok na skórę twarzy i ciała oraz włosy.

Perfumy Prodigieux® 15 ml
Kobiece, legendarne nuty zapachowe suchego olejku Huile Prodigieuse® zostały zamknięte w tej zmysłowej wodzie perfumowanej.
Połączenie słońca i ciepłego piasku z nutami kwiatu pomarańczy, magnolii i wanilii.
Rozpyl Prodigieux® Le Parfum kilka centymetrów od skóry - najlepiej na szyi i nadgarstkach.
Zawiera co najmniej 88% składników pochodzenia naturalnego.

Prodigieux® Perfumowane mleczko do ciała 30 ml
Preparat o legendarnej nucie zapachowej kultowego, suchego olejku Huile Prodigieuse® z kwiatami pomarańczy, magnolii i wanilii oraz
ultra-zmysłowej, wtapiającej się w skórę konsystencji, natychmiast po zastosowaniu pozostawia skórę nawilżoną, wygładzoną oraz
upiększoną. Skóra jest delikatnie rozświetlona, dzięki złotym drobinkom i subtelnie pachnąca.
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91,2% składników jest pochodzenia naturalnego. Zawiera cenne olejki roślinne.
Nakładaj perfumowane mleczko do ciała Prodigieux® rano i/lub weczorem na całe ciało.  
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