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NUXE REVE DE MIEL Kosmet.Cocooning 2020
 

Cena: 56,97 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Postać zest.

Producent NUXE POLSKA SP. Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

NUXE Rêve de Miel® ZESTAW COCOONING:

-Peeling do ciała 30ml

Ten peeling do ciała z miodem, kryształkami cukru i drogocennymi olejkami
to kosmetyk 2 w 1: złuszcza i jednocześnie odżywia skórę. Tekstura skóry
jest wyrównana, skóra odżywiona i wyraźnie piękniejsza.

Ten niezwykle przyjemny w użyciu peeling do ciała kusi swoim miodowo-
kwiatowym zapachem oraz unikalna konsystencja balsamu, zmieniająca się
w olejek i otula skórę ochronno-odżywczą warstwą.

-Żel do mycia twarzy i demakijażu  30ml
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Ten ultrabogaty żel do oczyszczania i demakijażu twarzy z miodem i
słonecznikiem, o formule nie zawierającej mydła, delikatnie oczyszcza, koi i
usuwa makijaż - wystarczy jeden gest. Zapewnia skórze piękny wygląd oraz
przyjemność dla zmysłów.

-Ultra-komfortowy krem do twarzy dzień & noc 15ml

Intensywnie ODŻYWIA + WYGŁADZA + działa NAPRAWCZO

Koncentracja składników odżywczych, m.in propolisu, dla skór suchych i
wrażliwych.

Ultrakomfortowy krem do twarzy z miodem, propolisem i cennymi olejkami
intensywnie odżywia, koi i regeneruje skórę, chroniąc ją jednocześnie przed
czynnikami zewnętrznymi (wiatr, zimno). Skóra odzyskuje elastyczność i
długotrwały komfort. Zmniejsza szorstkość, zaczerwienienia, uczucie
podrażnienia i ściągnięcia skóry.

-Olejkowy balsam do ciała Słoiczek 30ml

Olejkowy balsam do ciała do skóry bardzo suchej - intensywnie odżywia,
regeneruje i łagodzi podrażnienia skóry.

Skóra bardzo sucha i wrażliwa.

Zawiera 93 % składników pochodzenia naturalnego

Olejkowy balsam do ciała o rozpływającej się konsystencji zawierający miód
i cenne olejki roślinne, intensywnie odżywia, naprawia i łagodzi uczucie
podrażnienia. Jego jedwabista konsystencja przekształca się w delikatny
olejek do masażu, który otula skórę i zapewnia jej komfort, bez efektu
lepkości. Każdego dnia skóra bardzo sucha i wrażliwa odzyskuje
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sprężystość i komfort.
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