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NUXE ROSE Żelowa Maska oczyszczająca 150ml
 

Cena: 76,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Postać -

Producent NUXE POLSKA SP. Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Ultraświeża żelowa maska
oczyszczająca
Dok?adnie oczyszcza, usuwa cz?steczki zanieczyszcze? - do twarzy
Do wszystkich rodzajów skóry, nawet wra?liwej.

Zawiera 96 % sk?adników pochodzenia naturalnego

O PRODUKCIE
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Ultra?wie?a ?elowa maska oczyszczaj?ca o delikatnym zapachu ró?y, g??boko oczyszcza i usuwa
cz?steczki zanieczyszcze?. Zmys?owa, ?elowa konsystencja, wzbogacona o wod? ró?an?, zapewnia

skuteczno?? przeciw zanieczyszczeniom, a tak?e

nadaje skórze niesamowite uczucie ?wie?o?ci.

URODOWE PORADY

Ta ?elowa maska oczyszczaj?ca to prawdziwa przyjemno?? stosowania, przeznaczona do
bezpo?redniego u?ycia pod prysznicem!

Aplikuj rano i wieczorem na zwil?on? twarz, omijaj?c okolice oczu.

Pozostaw na skórze przez 1 minut?, a nast?pnie wykonaj masa? kolistymi ruchami, aby usun??
najbardziej uporczywe zanieczyszczenia.

Nast?pnie sp?ucz obficie wod?.

W przypadku kontaktu z oczami, przemyj dok?adnie 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:
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- 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 (z kokosa, kukurydzy, itp.), aby skutecznie
usuwa? nadmiar sebum,

i pozosta?o?ci po makija?u oraz cz?steczki zanieczyszcze?.

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

96 % sk?adników pochodzenia naturalnego

INGREDIENTS : AQUA/WATER, ALCOHOL DENAT., GLYCERIN, ROSA DAMASCENA FLOWER
WATER, SODIUM LAUROYL SARCOSINATE, ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE
CROSSPOLYMER, COCAMIDOPROPYL BETAINE, PARFUM/FRAGRANCE, SUCROSE

COCOATE, PHENOXYETHANOL, SODIUM GLUCONATE, SODIUM HYDROXIDE,
XYLITYLGLUCOSIDE, ANHYDROXYLITOL, XYLITOL, CITRIC ACID [N4104/A].

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