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NUXE NUXURIANCE Gold Balsam na noc, 50 ml
 

Cena: 170,71 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 50 ml

Postać balsam

Producent NUXE POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Co to jest NUXE NUXURIANCE Gold Balsam na noc i w jakim celu się go stosuje?

NUXE NUXURIANCE Gold Balsam na noc to odżywczo-wzmacniający balsam, który łączy w sobie moc komórek dwukwiatowych Bi-
Floral® szafranu i bugenwilli, kompleksy Oleoactive® róży porcelanowej oraz naturalny kompleks odżywczo-odbudowujący o absolutnej
mocy przeciwstarzeniowej. Jego formuła wzbogacona o masło Shea odżywia skórę, uzupełnia warstwę lipidową i rewitalizuje ją w nocy.
Szafran i bugenwilla pomagają odbudować cerę, która uległa upływowi czasu, a jiaougulan i czystek intensywnie odżywiają i wzmacniają
jej uszkodzone białka. Ponadto Etlingera wyniosła zapewnia wykończenie z fenomenalnym blaskiem. Balsam wzbogacony jest o masło
shea, które odżywia skórę i poprawia jej kondycję. Rano oznaki zmęczenia są zmniejszone; skóra wydaje się mniej napięta i bardziej
rozświetlona, gęsta i jędrna. Noc po nocy skóra jest coraz bardziej wzmocniona. Cera wygląda piękniej, jest pełna życia, a jej zmarszczki
są wygładzone za sprawą intensywnej nocnej regeneracji.

Korzyści:

Stworzony z dedykacją dla cery dojrzałej i odpowiadający jej potrzebą
Intensywna regeneracja, wzmocnienie i wygładzenie zmarszczek podczas snu
Miła, wtapiająca się w skórę konsystencja i aż 94% składników pochodzenia naturalnego,
Kosmetyki NUXE z serii Nuxuriance Gold odznaczają się spektakularnym działaniem odżywczym, odbudowującym i
wzmacniającym,,
Kultowa francuska marka NUXE to połączenie naturalności, skuteczności działania i przyjemności stosowania,

Formuła:
Składniki aktywne pochodzenia naturalnego: Komórki Bi-Floral® z szafranu i bugenwilli, Oleoactive® z róży porcelanowej, Naturalnego
pochodzenia odżywczo-odbudowujący kompleks (Jiogulan i Rockrose), Masło Shea.

94% składników pochodzenia naturalnego
4 patenty (FR)
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*Zgodnie z normą ISO 16128, pozostałe % przyczyniają się do integralności i zmysłowości formuły

Zapach:
Wyrafinowany zapach białych kwiatów i drzewa sandałowego oddający kobiecy i elegancki nastrój.

Dla kogo?
Przeznaczony dla skóry suchej, osłabionej upływem czasu powyżej 50 roku życia.

Składniki aktywne NUXE NUXURIANCE Gold Balsam na noc:

Dwukwiatowe komórki szafranu i bugenwilli - Nasilając syntezę proteoglikanów, kolagenu i elastyny, włókien które wspierają
jędrną skórę regenerują naskórek i skórę właściwą.
Naturalny kompleks odżywczo-regenerujący (jiaougulan i kwiat czystka) - O zwiększonej zawartości w stosunku do kremu
dziennego - stymuluje syntezę lipidów i wzmacnia barierę ochronną skóry
Oleoaktywny ekstrakt z etlingery wyniosłej (róża porcelanowa) - Stymuluje mikrokrążenie poprawiając docieranie składników
odżywczych i przywraca blask.
Masło shea - Zwane inaczej masłem Karite. Jako bogate źródło kwasu oleinowego oraz stearynowego pełni doskonałe
właściwości odżywcze w stosunku do skóry. Silnie ją nawilża, natłuszcza i pielęgnuje, ponadto ma właściwości fotoochronne.
Doskonale sprawdzi się dla skóry, która zmaga się z przesuszeniem.
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.
Szafran - Dzięki zawartej w nim krocynie i safranalowi wykazuje wiele działań, które pomagają skórze walczyć z przedwczesnym
starzeniem się skóry. Pomaga on neutralizować wolne rodniki i ograniczać stres oksydacyjny, na którego działanie wystawiona
jest skóra, szczególnie podczas ekspozycji na słońce. Zwalczanie stresu oksydacyjnego pomaga również ograniczyć stan
zapalny, który leży u podstaw starzenia się skóry. Ponadto dzięki hamowaniu aktywności enzymu tyrozynazy hamuje on
powstawanie przebarwień.
Puder mikowy - odbija światło od twarzy dzięki swoim właściwościom błyszczenia lub połysku i sprawia, że skóra wygląda na
gładszą, bardziej miękką i promienną.
Glutamina - Napina skórę, a także wzmacnia, ujędrnia i wygładza. Poprawia jej nawilżenie, działa przeciwzapalnie oraz
wspomaga gojenie. Ma właściwości antyoksydacyjne, stymuluje syntezę białek – kolagenu i elastyny w skórze. Wzmacnia jej
odporność na niebezpieczne czynniki zewnętrzne, takie jak promienie UV, alergeny i zanieczyszczenia.
Kwas Hialuronowy - potrafi zatrzymywać wodę w skórze, dzięki czemu przyczynia się do lepszego gojenia blizn, zapewniając im
odpowiednie nawilżenie. Jest on składnikiem występującym naturalnie w naszym ciele w tym między innymi jako składnik mazi
stawowej, czy też skóry (w skórze kumulują się jego największe ilości). Wraz z wiekiem naturalna produkcja kwasu
hialuronowego w skórze znacząco zmniejsza się, co niestety skutkuje utratą przez skórę jej jędrności i zdolności do
zatrzymywania wody, czego następstwem jest jej suchość oraz zmarszczki
Skwalan - Skwalen jest substancją naturalnie produkowaną przez nasze ciało. Szczytowa produkcja tego naturalnego środka
nawilżającego występuje w wieku nastoletnim, a jego produkcja spowalnia się w wieku 20 lub 30 lat. Skutkuje to tym, że skóra
staje się bardziej sucha i szorstka. Skwalen występuje nie tylko u ludzi, jest on również naturalnie obecny w oliwkach, otrębach
ryżowych i trzcinie cukrowej. Jest również znajdowany i zbierany z wątrób rekinów. Skwalan, czyli bardziej stabilna forma
skwalenu stosowany miejscowo ma ogromne korzyści. Silnie nawilżając, manifestując również swoje silne właściwości
przeciwutleniające oraz detoksykujące może sprawić, że Twoja skóra będzie wyglądać na żywszą i zdrowszą. Regularne
stosowanie Skwalenu może również zwiększyć endogenną produkcję kolagenu, który stanowi "rusztowanie" dla naszej skóry, a
jego odpowiednia ilość jest niezbędna abyśmy mogli cieszyć się zdrową i jędrną skórą.
Olejek jojoba - Ciężko wymienić wszystkie zbawienne dla skóry właściwości olejku jojoba, w związku z tym postaramy się
wymienić te najważniejsze. Jest on bardzo skuteczną, wielozadaniową substancją sprawdzającą się w codziennej rutynie dbania
o skórę. Jest humektantem, w związku z tym zatrzymuje wodę w skórze dbając o jej ciągłe nawilżenie. Wykazuje działanie
antyseptyczne. Z uwagi na zawartość witaminy E działa przeciwutleniająco. Normalizuje produkcję sebum oraz jednocześnie
jest niekomedogenny. Z uwagi na właściwości antyoksydacyjne może sprzyjać produkcji kolagenu, który nadaje skórze jędrność.
Ma właściwości kojące.

Jak stosować NUXE NUXURIANCE Gold Balsam na noc:

Sposób użycia:

Wieczorem, po oczyszczeniu twarzy nabierz balsamu na noc opuszkami palców i ogrzej go lekko w dłoniach. Aplikuj na twarz, szyję i
dekolt delikatnymi wygładzającymi ruchami od dołu do góry.
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Tip:
Rozgrzej w dłoniach dużą kroplę balsamu na noc, a następnie nałóż na twarz obiema dłońmi, trzymając je płasko, zawsze pracując na
zewnątrz od środka (omijając okolice oczu). Jeśli chcesz, nałóż również na szyję i dekolt.

Masuj aż do całkowitego wchłonięcia kremu.

Na koniec delikatnie ułóż dłonie na obu policzkach, następnie na czole i brodzie, a potem na środku (wokół nosa).

Rozkoszuj się przyjemnym zapachem kremu i ciesz się chwilą relaksu przed pójściem spać.

Co zawiera NUXE NUXURIANCE Gold Balsam na noc:

Skład:

AQUA/WATER, DICAPRYLYL ETHER, BEHENYL ALCOHOL, GLYCERIN, MACADAMIA INTEGRIFOLIA SEED OIL, CETEARYL ALCOHOL,
DIMETHICONE, BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER, ARACHIDYL ALCOHOL, SQUALANE, PARFUM/FRAGRANCE, LAURYL
LAURATE, TOCOPHEROL, ARACHIDYL GLUCOSIDE, ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER, PHENOXYETHANOL,
ETHYLHEXYLGLYCERIN, SODIUM STEAROYL GLUTAMATE, DEHYDROACETIC ACID, CAPRYLOYL GLYCINE, SODIUM GLUCONATE,
SODIUM HYDROXIDE, XANTHAN GUM, CITRIC ACID, HYALURONIC ACID, BOUGAINVILLEA GLABRA LEAF CELL EXTRACT, DECYL
GLUCOSIDE, GLUTAMINE, PHENETHYL ALCOHOL, MICA, CISTUS INCANUS FLOWER/LEAF/STEM EXTRACT, GYNOSTEMMA
PENTAPHYLLUM LEAF/STEM EXTRACT, BRASSICA CAMPESTRIS (RAPESEED) SEED OIL, CI 77491/IRON OXIDES, SOLANUM
LYCOPERSICUM (TOMATO) FRUIT EXTRACT, ETLINGERA ELATIOR EXTRACT, SIMMONDSIA CHINENSIS (JOJOBA) SEED OIL, CROCUS
SATIVUS FLOWER EXTRACT, BENZYL ALCOHOL, EICHHORNIA CRASSIPES EXTRACT, BENZYL SALICYLATE, LINALOOL, COUMARIN,
GERANIOL, CITRONELLOL (N4003/B).
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