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NUXE MEN Krem pod oczy, 15 ml
 

Cena: 61,00 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 15 ml

Postać krem

Producent NUXE POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Co to jest NUXE MEN Krem pod Oczy i w jakim celu się go stosuje:

NUXE MEN Krem pod Oczy rozpieszcza Twoją skórę korzyściami płynącymi z drogocennego niebieskiego wiecznego kwiatu. Ten lekki i
jedwabisty fluid został opracowany specjalnie po to, aby zapewnić Twojej skórze przypływ nawilżenia, pozostawiając ją odświeżoną i
zrewitalizowaną. Pożegnaj się ze zmęczoną, matową skórą i przywitaj się z jasną, rozświetloną cerą. Ta magiczna formuła pomaga nie
tylko nawilżyć, ale także usunąć widoczne oznaki zmęczenia, takie jak cienie i opuchnięcia pod oczami.

Oprócz korzyści odmładzających, ten lekki fluid jest również strażnikiem Twojej skóry przed codziennymi czynnikami drażniącymi.
Chroni skórę przed stresem oksydacyjnym, który może powodować przedwczesne starzenie się, i pomaga zachować młody i promienny
wygląd skóry.

Korzyści:

Zapewnia intensywne nawilżenie, pozostawiając skórę odświeżoną i zrewitalizowaną.
Niweluje widoczne oznaki zmęczenia, takie jak cienie i opuchnięcia pod oczami.
Chroni skórę przed stresem oksydacyjnym i zapewnia jej młodzieńczy i promienny wygląd.
Intensywnie męski zapach nut korzennych z drzewnym charakterem

Formuła:

Składniki pochodzenia naturalnego (ekstrakt z dębu i baobabu, kofeina, witamina E. ).
95,2% składników pochodzenia naturalnego

*Zgodnie z normą ISO 16128, pozostałe % przyczyniają się do integralności i zmysłowości formuły.

Zapach:
Nuty korzenne, wzmacniające drzewny charakter tego męskiego zapachu.
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Dla kogo?
Przeznaczony dla mężczyzn szukających wyjątkowo przyjemnie i męsko pachnącego kremu, pragnących zadbać o okolice skóry oczu.

Składniki aktywne NUXE MEN Kremu pod Oczy:

Olej Macadamia - Zapewnia skórze odżywienie i nawilżenie. Za sprawą wysokiej zawartości kwasu oleinowego, linolowego i
palmitooleinowego poprawia stan rozstępów, spierzchnięć i blizn. Wspierając regenerację keratynocytów skóry, kwas
palmitooleinowy i skwalen znajdujące się w oleju z orzechów makadamia opóźniają powstawanie zmarszczek. Dodatkowo, kwas
linolowy pomaga w utrzymaniu wilgotności i elastyczności skóry poprzez zmniejszenie przeznaskórkowej utraty wody.
Kofeina - Jest przeciwutleniaczem, o którym wiadomo, że chroni skórę przed uszkodzeniami powodowanymi przez wolne
rodniki - cząsteczki, które rozkładają kolagen i powodują drobne linie i zmarszczki. Kofeina jest środkiem zwężającym naczynia
krwionośne. To z kolei sprawia, że skóra wygląda jaśniej i gładko.
Ekstrakt z kory dębu - Ma on właściwości antyoksydacyjne, dzięki temu może pomóc chronić skórę przed uszkodzeniami
wywołanymi przez wolne rodniki. Postuluje się jego właściwości przeciwzapalne oraz nawilżające, a także ściągające, co
pomaga zwiększyć napięcie i jędrność skóry.
Metylochalkon hesperydyny - To syntetyczny przeciwutleniacz, który pomaga chronić skórę przed uszkodzeniem przez
promieniowanie UV. Badania sugerują również, że ma właściwości łagodzące i przeciw zaczerwienieniom.
Hialuronian sodu - To naturalny składnik występujący w ludzkiej skórze, który pomaga utrzymać odpowiednie nawilżenie i
sprężystość skóry. Kwas hialuronowy ma zdolność wiązania wody, co oznacza, że może pomagać w utrzymaniu odpowiedniego
poziomu nawilżenia skóry, co z kolei pomaga w zachowaniu jej elastyczności i jędrności.
Hydrolizowany Ekstrakt z Baobabu - Dzięki właściowościom okluzyjnym pomaga nawilżyć skórę, zapobiegając utracie
nawilżenia.
Tokoferol i octan tokoferolu - To formy witaminy E, zarówno w jej standardowej, jak i estrowej formie. Oba są bardzo
skutecznymi przeciwutleniaczami, które walczą z wolnymi rodnikami i spowalniają proces starzenia się powodowany m.in.
promieniowaniem UV. Ponadto zapobiegają one utlenianiu cennych składników tłuszczowych zawartych w kosmetykach.
Gliceryna - Jest humektantem, czyli substancją pomagającą utrzymać wilgoć w skórze. To właśnie dzięki tej właściwości
gliceryna pomaga w uzyskaniu lepszego nawilżenia skóry, zwiększenia jej miękkości, gładkości i elastyczności. Dodatkowo,
gliceryna może wspomóc w ochronie skóry przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych.

Jak stosować NUXE MEN Krem pod Oczy:

Sposób użycia:

Stosuj ten Krem pod Oczy rano i/lub wieczorem na wrażliwą okolicę oczu.

Wyciśnij niewielką ilość produktu na środkowy palec i nałóż połowę na każdy środkowy palec.
Aplikuj produkt lekkimi ruchami pod konturem oka i pod łukiem brwiowym.
Lekko, bez nacisku, rozprowadź produkt na skórze.
Zakończ aplikację wygładzającymi ruchami w kształcie litery osiem wokół oczu.

Co zawiera NUXE MEN Krem pod Oczy:

Skład:

AQUA/WATER, GLYCERIN, PROPYLHEPTYL CAPRYLATE, MACADAMIA INTEGRIFOLIA SEED OIL, TOCOPHEROL, TOCOPHERYL
ACETATE, CARBOMER, ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER, PHENOXYETHANOL, PARFUM/FRAGRANCE,
ETHYLHEXYLGLYCERIN, BUTYLENE GLYCOL, CI 77891/TITANIUM DIOXIDE, SODIUM HYDROXIDE, CAFFEINE, DEHYDROACETIC ACID,
SODIUM GLUCONATE, HESPERIDIN METHYL CHALCONE, SODIUM HYALURONATE, HYDROLYZED ADANSONIA DIGITATA EXTRACT,
STEARETH-20, ALCOHOL, SODIUM CITRATE, CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE, DIPEPTIDE-2, POTASSIUM SORBATE, CITRIC ACID,
PALMITOYL TETRAPEPTIDE-7, QUERCUS ROBUR BARK EXTRACT (N3401/A).
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