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NUXE kosmetyczka Travel 2022 zielona 1szt.
 

Cena: 59,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Postać zest.

Producent NUXE POLSKA SP. Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Nuxe My Travel Essentials to zestaw 5 niezbędnych rzeczy do twarzy i ciała, które możesz zabrać w podróż w ekologicznym zestawie:

Nuxe Very Rose 3w1 Kojąca woda micelarna, 50ml
To płyn micelarny bez spłukiwania z wodą różaną, który usuwa makijaż, oczyszcza i zmiękcza każdy rodzaj skóry.
Wzbogacony kompleksem szanującym skórę w 100% pochodzenia roślinnego, koi skórę i zachowuje jej równowagę.
Pozostawia skórę świeżą i miękką, a zmysły urzeka delikatnym różanym zapachem.
97% składników jest pochodzenia naturalnego.
Testowany pod kontrolą okulistyczną.

Nuxe Crème Fraîche de Beauté 48HR Moisturizing Cream, 15ml
To nawilżający krem aktywny przez 48 godzin, polecany dla cer normalnych.
Jego formuła z mlekiem roślinnym i olejkiem ze słodkich migdałów respektuje mikrobiom skóry, zapewniając zdrową i pełną witalności
skórę.
Krem wzmacnia nawilżenie skóry, która jest natychmiast wypełniona i rozświetlona.
97% wszystkich składników jest pochodzenia naturalnego. Wegańskie.

Nuxe Huile Prodigieuse, 10ml
To mityczna pielęgnacja z 7 drogocennymi olejkami roślinnymi, która długotrwale nawilża skórę twarzy i ciała.
Jego działanie antyoksydacyjne, z efektem "anty-pollution shield" oraz wpływ na redukcję rozstępów czyni z niej codziennego
sprzymierzeńca. Dzięki niepowtarzalnej suchej konsystencji i uzależniającemu zapachowi o zmysłowych nutach, olejek ten zapewnia
prawdziwą chwilę przyjemności.
98% składników jest pochodzenia naturalnego.

Nuxe Rêve de Miel Krem do rąk i paznokci, 15ml
To krem, który regeneruje, odżywia i chroni skórę odwodnionych dłoni.
Jedwabista konsystencja o delikatnym zapachu miodu otula Twoje dłonie miękkością bez efektu tłustości.
Zawiera miód, odżywczy, który zadba o Twoje odwodnione dłonie; drogocenne olejki roślinne (awokado, ze słodkich migdałów,
arganowy), nawilżające, zapobiegające wysuszaniu skóry; Witamina E, która zapobiega przedwczesnemu starzeniu się skóry.
90% składników jest pochodzenia naturalnego.

Nuxe Rêve de Miel Ultra-Rich Cleansing Gel, 30ml
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To żel pod prysznic do twarzy i ciała, który oczyszcza, łagodzi i zmiękcza suchą i wrażliwą skórę.
Z miodem i słonecznikiem, oleistym i pysznym miodem, codziennie pielęgnuje suchą i wrażliwą skórę, respektując płaszcz
hydrolipidowy. Oczyszcza twarz i ciało bez wysuszania, jest prawdziwym nawiasem otulającym pod prysznicem.
92% składników jest pochodzenia naturalnego.
Etui wykonane w 65% z bawełny pochodzącej z recyklingu i w 100% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu.
Wyprodukowano we Francji.  
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