
 
Aptekasz.pl

Ul. Wolności 10, 87-200 Wąbrzeźno
566210411

 

 

NUXE SUN kosmet.(krem d/tw.SPF50+żel+woda+
 

Cena: 69,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Postać -

Producent NUXE POLSKA SP. Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Krem do opalania twarzy NUXE Sun, zawierający unikalne wyciągi
kwiatowe, zapewnia ochronę przeciwstarzeniową komórek skóry i efekt
wspaniałej opalenizny.

Doskonały do jasnej karnacji oraz partii ciała o skórze wrażliwej (twarz,
dekolt, dłonie), zapobiega przebarwieniom i nie pozostawia białych śladów.
Preparat o zachwycającej nucie zapachowej słodkiej pomarańczy, gardenii
tahitańskiej i wanilii.

Fotostabilny. Nie zawiera alkoholu. Nie zatyka porów. Nie zawiera
parabenów.

Nałóż obfitą warstwę aksamitnego kremu do twarzy SPF50 NUXE Sun przed
ekspozycją skóry na słońce. Często powtarzaj aplikację, zwłaszcza po kąpieli
lub wytarciu ręcznikiem. Nałożenie niewystarczającej ilości preparatu w
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znaczący sposób redukuje poziom ochrony przeciwsłonecznej.

Środki ostrożności: Nadmiar słońca jest szkodliwy. Unikaj przebywania na
słońcu w środku dnia. Nie rozpylać bezpośrednio na twarz.

Żel pod prysznic do ciała i włosów z ekstraktem z hiacyntu wodnego i kwiatu
puakenikeni, zawiera co najmniej 92% składników pochodzenia
naturalnego. Oczyszcza skórę i włosy bez wysuszania ich. Usuwa filtry UV,
sół, chlor oraz piasek. Pozostawia skórę gładką, a włosy lśniące i
nieobciążone.

Nie zawiera parabenów ani siarczanów. Formuła łatwo podlega
biodegradacji*. Uzależniający zapach o nutach słodkiej pomarańczy, gardenii
tahitańskiej i wanilii.

* według metody OCDE Nr 302B.

Stosuj NUXE Sun żel pod prysznic do ciała i włosów po opalaniu na mokrą
skórę i włosy, spień i obficie spłucz.

Balsam po opalaniu do twarzy i ciała, zawierający unikalne wyciągi
kwiatowe, regeneruje, nawilża, wygładza skórę  i przedłuża trwałość
opalenizny o 2 tygodnie*.

Dzięki świeżej, sorbetowej konsystencji zapewnia skórze natychmiastowe
uczucie ukojenia i komfortu. Preparat o zachwycającej nucie
zapachowej słodkiej pomarańczy, gardenii  tahitańskiej i wanilii.

Nie zatyka porów. Nie zawiera parabenów.

*Badanie kliniczne in vivo przeprowadzone na grupie 14 osób, metodą
porównania z obszarem kontrolnym.
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Nakładaj orzeźwiający balsam po opalaniu do twarzy i ciała NUXE,
rozprowadzajac równomiernie na skórze po ekspozycji słonecznej.
Kontynuuj stosowanie po powrocie z wakacji.

Zapach: Apetyczna mieszanka slodkiej pomaranczy, gardenii tahitanskich i
kokosa to lato w butelce.

Zainspirowana uzależniającym zapachem gamy NUXE Sun, woda
zapachowa energetyzuje wonią slodkiej i gorzkiej pomarańczy,
która rozpieszcza zmysły. Wśród nut znajdziemy iście letni koktajl -
świeżego kokosa, nuty gardenii, wanilii oraz piżma.

Woda zapachowa NUXE Sun nie zawiera światłoczułych składników.

Rozpyl wodę zapachową NUXE Sun i przejdź przez "chmurę" zapachu. Ta
woda zapachowa przeniknie delikatnie w Twoje ubrania.

Aby uzyskać delikatniejszy efekt, skrop wodą zapachową NUXE Sun swoją
szczotkę do włosów. Kiedy będziesz się czesać, przyjemny zapach osiądzie
równomiernie na Twoich włosach.
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