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NUXE Kosmetyczka Prodigieuse Florale 2022
 

Cena: 71,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Postać zest.

Producent NUXE POLSKA SP. Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Odkryj kosmetyczkę podróżną i zabierz swój rytuał pielęgnacyjny w dowolne miejsce na świecie, wraz z niezbędnymi produktami Nuxe
do pielęgnacji twarzy, włosów i ciała.

Prodigieux® Floral Żel po prysznic 30 ml
Ten perfumowany żel pod prysznic jest zniewalająco delikatny dzięki łagodnej bazie myjącej pochodzenia roślinnego, nasyconej olejkiem
ze słodkich migdałów.
Subtelnie oczyszcza skórę, pozostawiając ją delikatną i elastyczną.
Jego bogata konsystencja o delikatnym, kwiatowym zapachu, ze świeżymi nutami grejpfruta, magnolii i piżma, zamienia prysznic w
niezwykle zmysłowe doświadczenie każdego dnia.
Kosmetyk opracowany i wyprodukowany we Francji.
Rano i wieczorem, na zwilżoną skórę ciała, nałóż perfumowany żel pod prysznic.
Formuła łatwo ulegająca biodegradacji, nie zawiera składników pochodzenia zwierzęcego.
96% wszystkich składników jest pochodzenia naturalnego.

Huile Prodigieuse® Florale Suchy olejek pielęgnacyjny o kwiatowym zapachu 30 ml
Kultowy produkt pielęgnacyjny NUXE z siedmioma cennymi olejkami roślinnymi teraz w wersji o kwiatowym i delikatnym zapachu. To
samo działanie odżywiające i ta sama skuteczność.
Działa przeciwutleniająco, chroni przed zanieczyszczeniami* i zmniejsza widoczność rozstępów. Niepowtarzalna konsystencja suchego
olejku oraz świeże i kwiatowe nuty zapachowe, zapewniają chwile prawdziwej przyjemności.
Zawiera 96,9% składników pochodzenia naturalnego, w tym 7 olejków roślinnych.
Stosuj Huile Prodigieuse® Florale przez cały rok na twarz, ciało i włosy.
TWARZ - dodaj kilka kropli suchego olejku Huile Prodigieuse® Florale do swojego ulubionego kremu, a Twoja skóra stanie się miękka i
cudownie nawilżona.
CIAŁO - wmasuj olejek w skórę ciała, zwracając szczególną uwagę na partie wymagające troski (ramiona, nogi, uda, dekolt, brzuch).
WŁOSY - nakładaj na końcówki włosów lub stosuj w formie maski przed umyciem. Aby uzyskać wakacyjny efekt fal na włosach, rozetrzyj
kilka kropli w dłoniach i wgnieć we włosy.
* ogranicza przyleganie cząsteczek zanieczyszczeń do skóry.

Perfumy Prodigieux® Floral 15 ml
Dzięki kwiatowemu zapachowi radośnie na nowo odkryjesz świeże i delikatne nuty olejku Huile Prodigieuse® Florale.
Kilka rozpyleń tych wyjątkowych perfum potrafi zawładnąć zmysłami, ujmując je akordem grejpfruta w nucie głowy, porywając kwiatem
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magnolii w nucie serca i oczarowując subtelnością białego piżma.
Perfumy opracowane i wyprodukowane we Francji.
Rozpyl przed sobą wodę perfumowaną Prodigieux® Floral i wejdź w środek pachnącej mgiełki.
89% wszystkich składników jest pochodzenia naturalnego.

Very Rose Łagodząca woda micelarna 3-w-1 40ml
Woda micelarna z wodą różaną oczyszcza skórę twarzy i okolic oczu, usuwając makijaż i zanieczyszczenia. Wzbogacona o Kompleks
Skin-Respect 100% pochodzenia roślinnego, łagodzi skórę i nie narusza jej równowagi.
Pozostawia skórę świeżą i delikatną oraz oczarowuje zmysły jej subtelnym, różanym zapachem.
Rano i wieczorem delikatnie przemyj twarz i oczy płatkiem kosmetycznym nasączonym wodą micelarną. Powtarzaj czynność do czasu,
aż płatek będzie czysty.
Nie wymaga spłukiwania.
Zawiera 97 % składników pochodzenia naturalnego 
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