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NUXE Very Rose Delikatny Olejek do demakijażu, 150 ml
 

Cena: 66,30 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 150 ml

Producent NUXE POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Co to jest NUXE Very Rose Delikatny Olejek do Demakijażu i w jakim celu się go stosuje:

NUXE Very Rose Delikatny Olejek do Demakijażu to rozwiązanie NUXE, które pozwoli Ci bez wysiłku i skutecznie usunąć nawet
najbardziej oporny lub wodoodporny makijaż, chroniąc jednocześnie skórę przed osadzaniem się kamienia i zachowując równowagę
skóry. Nie pozostawia tłustej warstwy na skórze, przywraca jej miękkość, elastyczność i komfort.

Olejek do demakijażu NUXE z serii Very Rose został stworzony z najwyższej jakości, starannie dobranych składników, aby zapewnić nie
tylko najskuteczniejszy demakijaż, ale również doskonałą ochronę i równowagę skóry i pożegnać się z trudnościami związanymi z
usuwaniem wodoodpornego lub opornego makijażu za pomocą ostrych lub drażniących formuł, które pozostawiają skórę ściągniętą i
niekomfortową. Formuła została specjalnie opracowana, aby chronić skórę przed osadzaniem się kamienia, zapewniając jej optymalne
zdrowie i długą żywotność. Nasz olejek do demakijażu jest delikatny i respektuje równowagę skóry, nie pozostawiając tłustego filmu.

Ale to nie wszystko - ten produkt oczyszczający pomaga również zrównoważyć naturalny poziom nawilżenia skóry. Jego formuła
została opracowana tak, aby nawilżać i koić skórę podczas usuwania makijażu. Dzięki temu możesz cieszyć się prawdziwie rozkosznym
doświadczeniem, które pozostawi Twoją skórę nawilżoną i zrewitalizowaną.

Korzyści:

Skutecznie usuwa nawet najbardziej oporny lub wodoodporny makijaż
Chroni skórę przed osadzaniem się kamienia
Przywraca miękkość, elastyczność i komfort skóry
Delikatna formuła respektuje równowagę skóry i nie pozostawia tłustego filmu
Pomaga zrównoważyć poziom nawilżenia skóry
Dzięki swoim właściwościom nawilżającym i kojącym, pozostawia skórę zrewitalizowaną i odżywioną.

Formuła:

Bezzapachowa formuła wegańska (nie zawierająca składników ani pochodnych pochodzenia zwierzęcego), testowana pod
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kontrolą dermatologiczną.

Zawiera:

Olej ze słodkich migdałów i ekstrakt z olejku różanego o właściwościach wspomagających rozpuszczanie nawet opornego
makijażu oraz chroniących skórę przed wysuszającym działaniem kamienia.

Dodatkowo:

Składniki oczyszczające pochodzenia naturalnego: usuwają wszelkie ślady makijażu i zanieczyszczeń oraz umożliwiają
łatwiejsze spłukiwanie.
82% składników pochodzenia naturalnego.

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

Zapach:
Ekstrakt z olejku różanego chroni skórę przed wysuszającym działaniem kamienia.

Dla kogo?
Przeznaczony dla każdego typu skóry, również wrażliwej, do usuwania makijażu.

Składniki aktywne NUXE Very Rose Delikatnego Olejku do Demakijażu:

Olej Migdałowy - Jest wyjątkowo bogaty w odżywcze dla skóry kwasy tłuszczowe, kwas oleinowy i kwas linolowy. Wykazuje
właściwości antybakteryjne i jest bogaty w witaminę A, dzięki czemu olej migdałowy może być pomocny w zwalczaniu trądziku.
Jego stężenie witaminy E może również pomóc w naprawie uszkodzeń spowodowanych przez słońce, zmniejszyć oznaki
starzenia i spłycić blizny. Olej migdałowy szybko się wchłania oraz doskonale nawilża. NUXE wybrał olej ze słodkich migdałów
powstały w wyniku pierwszego tłoczenia na zimno, co pozwoliło uzyskać olej najbardziej jakościowy i szczególnie bogaty w
kwasy tłuszczowe, w szczególności w kwasy omega 6 i 9. Bardzo odżywczy dla skóry i włosów. , sprawia, że stają się one
bardziej elastyczne, miękkie, a także bardziej promienne. Zgodnie z ekoodpowiedzialnym podejściem NUXE wybrało olej ze
słodkich migdałów produkowany we Francji w wyniku prostego tłoczenia owoców na zimno, czyli ekologicznego procesu, w
którym nie stosuje się żadnych rozpuszczalników ani środków chemicznych. Olej ze słodkich migdałów pomaga rozpuścić i
usunąć makijaż ze skóry. Jego lekka konsystencja sprawia, że jest skutecznym emolientem, który może pomóc w rozbiciu
makijażu, dzięki czemu łatwiej go zetrzeć. Dodatkowo, olej ze słodkich migdałów jest doskonałym środkiem nawilżającym dla
skóry. Jest bogaty w niezbędne kwasy tłuszczowe, witaminy i minerały, które pomagają nawilżać i odżywiać skórę. To sprawia,
że jest idealnym składnikiem produktu do demakijażu, ponieważ może pomóc zapobiec uczuciu suchości lub napięcia skóry po
usunięciu makijażu.
Ekstrakt z Olejku Różanego - w olejku do demakijażu może zapewnić wiele korzyści dla skóry, w tym nawilżenie, właściwości
przeciwzapalne i ochronę antyoksydacyjną, a także pomaga chronić skórę przed wysuszającym działaniem kamienia. Dzięki
temu skóra wygląda i czuje się zdrowo, jest odżywiona i promienna, co czyni go doskonałym dodatkiem do każdej rutyny
pielęgnacyjnej.

Jak stosować NUXE Very Rose Delikatny Olejek do Demakijażu:

Sposób użycia:

Nanieś 2 do 3 pompek olejku na dłoń, ogrzej produkt w dłoniach, a następnie nałóż na suchą skórę. Zacznij od masażu całej twarzy i
szyi.

Następnie nałóż na zamknięte oczy i rzęsy (rozprowadź pomiędzy dwoma palcami, aby dokładnie usunąć wodoodporny tusz do rzęs).

Następnie spłucz dokładnie wodą i w razie potrzeby powtórz proces.

Co zawiera NUXE Very Rose Delikatny Olejek do Demakijażu:

Skład:

CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, COCO-CAPRYLATE/CAPRATE, PEG-20 GLYCERYL TRIISOSTEARATE, C12-15 ALKYL BENZOATE,
ISOCETYL STEAROYL STEARATE, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS (SWEET ALMOND) OIL, TOCOPHEROL, ROSA CENTIFOLIA FLOWER
EXTRACT (N4101/A).
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