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NUXE Very Rose Nawilżająca Woda Micelarna, 200 ml
 

Cena: 46,31 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 200 ml

Postać płyn

Producent NUXE POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Co to jest NUXE Very Rose Nawilżająca Woda Micelarna i w jakim celu się ją stosuje:

NUXE Very Rose Nawilżająca Woda Micelarna to doskonałe rozwiązanie dla głębokiego, ale delikatnego oczyszczenia, które respektuje i
koi Twoją skórę, pozostawiając ją miękką i świeżą z delikatnym różanym zapachem.

Unikalna formuła skutecznie usuwa makijaż, zanieczyszczenia i brud z twarzy i oczu, pozostawiając skórę idealnie czystą i odświeżoną.
Dzięki zawartości 100% botanicznego kompleksu Skin-Respect woda ta chroni i odżywia skórę suchą i bardzo suchą. Kompleks Skin-
Respect to specjalnie opracowana mieszanka składników botanicznych, które współpracują ze sobą, aby łagodzić i równoważyć
naturalne pH skóry, zapewniając nowy poziom komfortu w codziennej pielęgnacji.

Woda micelarna z wodą z kwiatów róży to coś więcej niż tylko środek oczyszczający - to zmysłowe doświadczenie, które rozpieszcza
Twoją skórę i pobudza zmysły. Wzbogacona o różaną wodę kwiatową, nie tylko pozostawia skórę miękką i elastyczną, ale także
oczarowuje zmysły swoim delikatnym, kwiatowym zapachem.

Korzyści:

Usuwa makijaż skutecznie i delikatnie.
Pozostawia skórę nawilżoną, zrewitalizowaną i odświeżoną.
Respektuje naturalną równowagę skóry oraz koi podrażnioną skórę

Formuła:
Zawiera różaną wodę kwiatową: znaną ze swoich właściwości kojących i zmiękczających dla wszystkich typów skóry, w tym dla skóry
wrażliwej.

Dodatkowo:

Kompleks respektujący skórę 100% roślinnego pochodzenia: stworzony z cukrami nawilżającymi, nawilża skórę i wzmacnia jej
barierę ochronną.
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Micelarne substancje oczyszczające: aby skutecznie usunąć zanieczyszczenia i makijaż, zapewniając jednocześnie dobrą
tolerancję skóry
Formuła nie zawierająca składników ani pochodnych pochodzenia zwierzęcego.
97% składników pochodzenia naturalnego.

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

Zapach:
Świeży i delikatny subtelny zapach różany.

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

Składniki aktywne NUXE Very Rose Nawilżającej Wody Micelarnej:

Woda Kwiatowa z Róży Damasceńskiej - Ma właściwości nawilżające, co jest szczególnie korzystne podczas usuwania
makijażu, gdyż zapobiega pozostawieniu skóry suchej i podraznionej. Posiada właściwości kojące. Dzięki zawartości
antyoksydantów, pomaga walczyć z wolnymi rodnikami przyczyniającymi się do starzenia skóry. Wykazuje też właściwości
antybakteryjne.
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.
Ksylitol, Bezwodny Ksylitol i Ksylitol Glukozydowy - Tak zwane "Cukry Nawilżające". Ksylitol jest humektantem, a więc pomaga
zatrzymywać wilgoć w skórze. Może to pomóc w zapobieganiu suchości i łuszczenia się skóry oraz w utrzymaniu jej zdrowej
bariery ochronnej. Silna bariera skórna jest ważna dla ochrony skóry przed stresorami środowiskowymi, takimi jak
zanieczyszczenia i promienie UV, oraz dla zapobiegania utracie wilgoci. Sugeruje się również, że może on wspomagać produkcję
kwasu hialuronowego, który pomaga utrzymać nawilżenie w skórze. Może być również pomocny w ukojeniu skóry.
Kwas Cytrynowy - Pomaga zrównoważyć pH produktu. Pomaga również w usuwaniu martwych komórek naskórka,
odblokowywaniu porów oraz rozjaśnianiu skóry i wygładzaniu jej. Może również mieć właściwości ściągające, które pomogą
skórze być napiętą i jędrną.

Jak stosować NUXE Very Rose Nawilżającą Wodę Micelarną:

Sposób użycia:

Nasącz płatek kosmetyczny, najlepiej wielokrotnego użytku, wodą micelarną (około 3 naciśnięć pompki).

Przetrzyj twarz i oczy, aż do usunięcia wszystkich śladów makijażu. Powtarzaj czynność, aż wacik pozostanie czysty. Nie ma potrzeby
spłukiwania.

Stosować wieczorem do usuwania makijażu i rano do oczyszczania skóry.

Co zawiera NUXE Very Rose Nawilżająca Woda Micelarna:

Skład:

AQUA/WATER, GLYCERIN, PEG-6 CAPRYLIC/CAPRIC GLYCERIDES, PENTYLENE GLYCOL, ROSA DAMASCENA FLOWER WATER,
PARFUM/FRAGRANCE, SODIUM GLUCONATE, XYLITYLGLUCOSIDE, ANHYDROXYLITOL, CETRIMONIUM BROMIDE, XYLITOL, CITRIC
ACID, SODIUM HYDROXIDE, PHENOXYETHANOL (N4106/A).
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