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NUXE Reve de Miel Ultrabogaty Balsam do Twarzy, 50 ml
 

Cena: 105,28 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 50 ml

Postać balsam

Producent NUXE POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Co to jest NUXE Reve de Miel Ultrabogaty Balsam do Twarzy i w jakim celu się go stosuje:

NUXE Reve De Miel Balsam do Twarzy to bogaty krem o intensywnie odżywiających, kojących i naprawczych właściwościach. Jego
starannie dobrana formuła wzbogacona miodem, propolisem i cennymi olejkami pomaga chronić skórę przed zewnętrznymi agresorami,
takimi jak wiatr i zimno. Redukuje zaczerwienienia, szorstkie miejsca na skórze, uczucie kłucia i ściągania, jednocześnie przywracając
elastyczność skóry i jej komfort.

Korzyści:

Dzięki bogatej i starannie dobranej formule szybko redukuje uczucie braku komfortu i ściągnięcia skóry.
Odżywia, koi, wspiera procesy naprawcze skóry
Dzięki wysokiej zawartości olejów roślinnych sprzyja odbudowie bariery hydrolipidowej skóry
Kremowa formuła o otulającym zapachu miodu
92% składników pochodzenia naturalnego.

Formuła:
Składniki aktywne pochodzenia naturalnego: Miód, Propolis Oleoaktywny, cenne Oleje botaniczne (Arganowy, Ryżowy, Makadamia),
Masło Shea, Ekstrakt z Jęczmienia itp.

92% składników pochodzenia naturalnego

*Zgodnie z normą ISO 16128, pozostały % przyczynia się do integralności i zmysłowości formuły

Zapach:
Słodki zapach z nutami mimozy i heliotropu. Drzewna baza łączy się z miodem i wanilią dla efektu otulenia.
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Dla kogo?
Przeznaczony dla skóry bardzo suchej i wrażliwej. Dla całej rodziny.

Składniki aktywne NUXE Reve de Miel Ultrabogatego Balsamu do Twarzy:

Miód - Miód jest całkowicie naturalnym produktem i stanowi podstawę gamy Reve de Miel od NUXE. Był on używany do celów
słodzących od zarania dziejów, ale ma też wiele innych zalet pielęgnacyjnych, w tym działanie tonizujące, naprawcze, kojące,
nawilżające i antyseptyczne. Kobiety używały go jako kosmetyku już w starożytnym Egipcie i Rzymie. NUXE wybrało miód
pochodzący z kwiatów akacji, w pełni naturalny składnik z uli pszczelich. To wspaniały składnik, znany ze swoich właściwości
naprawczych, odżywczych i kojących, a Dział badawczy NUXE wykorzystuje go ze względu na wysoką zawartość cukru i
aktywnych cząsteczek. W celu wzmocnienia bariery skórnej, która osłania skórę przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi,
takimi jak zimno, wiatr itp. i odwodnieniem: prawdziwy cud dla suchej, wrażliwej skóry!
Olej kokosowy - Ma on właściwości nawilżające i ochronne. Jest to naturalny emolient, który pomaga zmiękczyć i wygładzić
skórę, wypełniając przestrzenie między komórkami skóry. Ponadto olej kokosowy jest bogaty w kwasy tłuszczowe, które mogą
pomóc w odżywianiu i nawilżaniu skóry. Jest to również naturalny przeciwutleniacz, co oznacza, że może pomóc w ochronie
skóry przed uszkodzeniami spowodowanymi przez czynniki środowiskowe, takie jak promieniowanie UV i zanieczyszczenia. Olej
kokosowy może być pomocny w zmniejszaniu podrażnień i zaczerwienień skóry, a także ma on właściwości antybakteryjne.
Olej Macadamia - Orzech makadamia jest znany w medycynie Aborygenów od tysięcy lat dzięki zawartemu w nim wielkiemu
skarbowi - zmiękczającemu i naprawczemu olejkowi, który jest szczególnie bogaty w nienasycone kwasy tłuszczowe. Olej
Macadamia jest otrzymywany poprzez tłoczenie na zimno zmielonych orzechów. Jest bardzo lekki i nietłusty, a jego skład
kwasów tłuszczowych jest zbliżony do składu sebum - tłustej substancji naturalnie wytwarzanej przez skórę w celu ochrony
przed wysuszeniem w połączeniu z niekorzystnymi czynnikami zewnętrznymi. Olej Macadamia działa również cuda na suchą i
pozbawioną komfortu skórę. NUXE wybrało Olej Makadamia otrzymywany z tłoczenia na zimno orzechów. NUXE wybrało
orzechy Macadamia pochodzące z Gwatemali i innych krajów, które w większości są uprawiane przy użyciu metod przyjaznych
dla środowiska.
Alkohol cetearylowy - Chroni przed utratą wilgoci, zmiękcza i wygładza. Jest emolientem, tworzy film ochronny, dzięki któremu
utrzymuje odpowiedni poziom nawilżenia i nadaje skórze elastyczność. Alkohol cetearylowy jest również substancją
natłuszczającą. Dzięki zawartym w nim olejom ma dodatkowo właściwości nawilżające, wygładzające i zatrzymujące wodę w
skórze. Nie powoduje podrażnień i jest bezpieczny dla skóry.
Masło Shea - Jest naturalnym tłuszczem roślinnym, znanym i cenionym ze względu na swoje właściwości pielęgnacyjne. Ma
ono właściwości emoliencyjne, dzięki czemu nawilża skóra. Koi podrażnienia. Pomaga chronić skórę przed promieniami
słonecznymi. Jest bogate w witaminy i antyoksydanty, a także kwasy tłuszczowe, które pomagają chronić skórę przed
niekorzystnym działaniem wolnych rodników, a także sprzyjają utrzymaniu jej elastyczności.
Olej z nasion słonecznika - jest cenionym składnikiem produktów do pielęgnacji skóry ze względu na swoje właściwości
nawilżające i odżywcze. Jest bogaty w witaminy A, D i E, a także przeciwutleniacze i niezbędne kwasy tłuszczowe, które
pomagają nawilżać i chronić skórę przed uszkodzeniami. Może również poprawić ogólny wygląd i komfort skóry, sprawiając, że
wygląda ona na bardziej miękką i elastyczną. Dodatkowo może pomóc ukoić i uspokoić podrażnioną skórę co może być
korzystne dla osób o wrażliwej skórze.
Olej z otrębów ryżowych - Jest bogaty w kwasy tłuszczowe, które pomagają głęboko nawilżyć skórę. Zawiera duże stężenie
antyoksydantów, która ograniczają uszkodzenia wywoływane przez wolne rodniki. Z uwagi na zawartość kwasu ferulowego
pomaga wyrównywać koloryt skóry.
Ekstrakt z pomidora - Pomidor jest źródłem silnych antyoksydantów, które zwalczając wolne rodniki zapobiegają degradacji
kolagenu, należą do nich m.in. likopen, beta-karoten, czy witamina C. Pomaga zrównoważyć pH skóry i regulować wydzielanie
sebum. Ekstrakt z pomidora może redukować uszkodzenia spowodowane promieniami UV, a także przyczyniać się do
zwiększenia nawilżenia skóry oraz koić jej podrażnienia.
Olej z nasion marchwi - Jest bogaty w karotenoidy, witaminy A, E i F oraz posiada wysoki poziom antyoksydantów. Jest
korzystny dla dojrzałej, suchej i wrażliwej skóry, pomagając ją nawilżyć, ukoić i odżywić.
Olej Arganowy - Jest wyjątkowo bogaty w kwasy tłuszczowe oraz witaminę E. Pomaga skórze walczyć z suchością oraz
procesem starzenia się na wiele sposobów. Sprzyja utrzymaniu jej nawilżenia, pomaga wygładzić drobne linie i zmarszczki oraz
chroni ją przed stresorami środowiskowymi.
Tokoferol oraz octan tokoferolu - To witamina E w standardowej oraz w formie estrowej, która warunkuje mniejsze tłuszczenie
się. Oba są bardzo skutecznymi przeciwutleniaczami, które zwalczając wolne rodniki hamują procesy starzenia się wywołane np.
promieniowaniem UV. Ponadto oba zapobiegają one utlenianiu się cennych składników tłuszczowych zawartych w
kosmetykach.

Jak stosować NUXE Reve de Miel Ultrabogaty Balsam do Twarzy:

Sposób użycia:

Rozgrzej w dłoniach dużą kroplę kremu na dzień, a następnie nałóż na twarz obiema dłońmi, trzymając je płasko, zawsze pracując na
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zewnątrz od środka (omijając okolice oczu). Jeśli chcesz, nałóż również na szyję i dekolt.

Masuj aż do całkowitego wchłonięcia kremu.

Na zakończenie wykonaj delikatne ruchy opuszkami palców na całej twarzy, aby zwiększyć blask cery.

Najlepiej stosować rano i/lub wieczorem po nałożeniu serum.

Co zawiera NUXE Reve de Miel Ultrabogaty Balsam do Twarzy:

Skład:

AQUA/WATER, BEHENYL ALCOHOL, GLYCERIN, CERA ALBA/BEESWAX, COCOS NUCIFERA (COCONUT) OIL, MACADAMIA
INTEGRIFOLIA SEED OIL, ORYZA SATIVA (RICE) BRAN OIL, BUTYLENE GLYCOL, BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER EXTRACT,
HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL UNSAPONIFIABLES, HYDROXYSTEARIC/LINOLENIC/OLEIC POLYGLYCERIDES,
CETEARYL ALCOHOL, COCO-CAPRYLATE/CAPRATE, ARACHIDYL ALCOHOL, DIMETHICONE, COCO-GLUCOSIDE, MEL/HONEY,
PARFUM/FRAGRANCE, TOCOPHEROL, ARGANIA SPINOSA KERNEL OIL, CAPRYLOYL GLYCINE, SAFFLOWER OIL/PALM OIL
AMINOPROPANEDIOL ESTERS, SODIUM STEAROYL GLUTAMATE, TOCOPHERYL ACETATE, ARACHIDYL GLUCOSIDE, HYDROXYETHYL
ACRYLATE/SODIUM ACRYLOYLDIMETHYL TAURATE COPOLYMER, SODIUM HYDROXIDE, CITRIC ACID, ETHYLHEXYLGLYCERIN,
DIMETHICONE CROSSPOLYMER, HORDEUM VULGARE CERA/SPENT GRAIN WAX, CARBOMER, DEHYDROACETIC ACID, SODIUM
GLUCONATE, HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL, GLYCINE SOJA (SOYBEAN) OIL, PROPOLIS EXTRACT, HYDROLYZED
LUPINE PROTEIN, 10-HYDROXYDECANOIC ACID, SEBACIC ACID, 1,10-DECANEDIOL, POLYSORBATE 60, SORBITAN ISOSTEARATE,
SODIUM BENZOATE, SOLANUM LYCOPERSICUM (TOMATO) FRUIT EXTRACT, BETA-CAROTENE, DAUCUS CAROTA SATIVA (CARROT)
ROOT EXTRACT, LINALOOL, LIMONENE, BENZYL SALICYLATE, CITRONELLOL, FARNESOL, COUMARIN, CITRAL (N3106/A).
 

Galeria
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