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NUXE ROSE Oczyszczająca Pianka mic.150ml
 

Cena: 49,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Postać -

Producent NUXE POLSKA SP. Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Oczyszczająca pianka micelarna
Delikatnie oczyszcza i ?agodzi - Do twarzy
Do wszystkich rodzajów skóry, nawet wra?liwej.

Zawiera 94 % sk?adników pochodzenia naturalnego

O PRODUKCIE

Kremowa pianka o s?odkim, ró?anym zapachu, delikatnie oczyszcza i ?agodzi, chroni?c skór?.
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Skomponowana na bazie wody ró?anej, pozwala skutecznie usun?? zanieczyszczenia nie
wysuszaj?c skóry.

Dzi?ki dzia?aniu jej kremowej lekkiej pianki, skóra jest ?wie?a i oczyszczona.

URODOWE PORADY

Ta pianka to oczyszczaj?ca prawdziwa przyjemno?? stosowania, do u?ycia bezpo?rednio pod
prysznicem!

Nak?adaj rano i wieczorem na zwil?on? twarz, omijaj?c okolice oczu, a nast?pnie wykonaj masa? i
sp?ucz letni? wod?.

Uzupe?nij swoj? piel?gnacj? o kosmetyki z gamy Very Rose.

SK?AD

Formu?a* testowana pod nadzorem dermatologicznym.

Zawiera:

- Wod? ró?an?: znan? ze swoich w?a?ciwo?ci koj?cych i zmi?kczaj?cych dla ka?dego typu cery,
nawet skóry wra?liwej.

A tak?e:

- Kompleks Skin-Respect w 100% pochodzenia ro?linnego: sk?adaj?cy si? z cukrów nawil?aj?cych,
które nawadniaj? i wzmacniaj? barier? ochronn? skóry.

- Sk?adniki oczyszczaj?ce pochodzenia naturalnego (kokosa i pszenicy), aby skutecznie usuwa?
zanieczyszczenia, resztki makija?u oraz nadmiar sebum, przy jednoczesnym zapewnieniu dobrej

tolerancji skóry.
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*Formu?a nie zawiera sk?adników ani pochodnych pochodzenia zwierz?cego

94 % sk?adników pochodzenia naturalnego

INGREDIENTS : AQUA/WATER, ROSA DAMASCENA FLOWER WATER, SODIUM LAUROYL
SARCOSINATE, PENTYLENE GLYCOL, GLYCERIN, SODIUM COCOAMPHOACETATE, SODIUM

COCOYL GLUTAMATE, MALTOOLIGOSYL GLUCOSIDE, CAPRYLYL/CAPRYL GLUCOSIDE,
PARFUM/FRAGRANCE, CITRIC ACID, HYDROGENATED STARCH HYDROLYSATE, SODIUM

CHLORIDE, PHENOXYETHANOL, SODIUM GLUCONATE, XYLITYLGLUCOSIDE,
ANHYDROXYLITOL, SODIUM GLYCOLATE, CETRIMONIUM BROMIDE, XYLITOL, SODIUM

HYDROXIDE [N4102/A]

Lista sk?adników mo?e ulec zmianie, zaleca si? aby ka?dorazowo sprawdzi? list? na opakowaniach zakupionych
produktów.
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