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NUXE Very Rose Pianka micelarna, 150 ml
 

Cena: 55,75 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 150 ml

Postać pianka

Producent NUXE POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

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

NUXE Very Rose Pianka Micelarna to rozpływającą się formuła, nasycona słodkim i delikatnym zapachem płatków róży. Unikalna
formuła została specjalnie opracowana, aby oczyszczać i koić skórę, zachowując jej naturalną równowagę.

Wzbogacona o różaną wodę kwiatową, skutecznie usuwa zanieczyszczenia i brud, pozostawiając skórę odświeżoną. Delikatna, ale
skuteczna formuła wnika głęboko w pory, aby oczyścić skórę, nie pozbawiając jej naturalnych olejków.

Dzięki lekkiej i kremowej konsystencji, pianka oczyszczająca otula skórę miękką chmurą aksamitnej dobroci, dostarczając jej
rozkosznych i relaksujących doznań za każdym razem, gdy jej używasz. Pianka oczyszczająca jest idealna dla wszystkich rodzajów
skóry i może być stosowana codziennie jako część rutyny pielęgnacyjnej.

Korzyści:

Delikatnie oczyszcza, respektując barierę hydrolipidową skóry
Pomaga ukoić zmysły swoim delikatnym różanym zapachem
Delikatna formuła myjąca

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

Dodatkowo:

100% roślinnego pochodzenia Kompleks respektujący skórę: stworzony z cukrami nawilżającymi, nawilża skórę i wzmacnia jej
barierę ochronną.
Środki myjące naturalnego pochodzenia (pozyskiwane z kokosa, kukurydzy etc.), aby skutecznie usunąć zanieczyszczenia i
makijaż, zapewniając jednocześnie dobrą tolerancję skóry.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.centrum-apteka.pl
https://www.centrum-apteka.pl/nuxe-very-rose-pianka-micelarna-150-ml.html
http://www.aptusshop.pl/


 
NZOZ "Centrum" Klaudiusz Such

Krakowska 10, Dębica
+48 515 041 759

 
Formuła nie zawierająca składników ani pochodnych pochodzenia zwierzęcego.
94% 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.

Składniki aktywne NUXE Very Rose Pianki Micelarnej:

Olej słonecznikowy - Jest bogatym źródłem witaminy E o niekwestionowanych właściwościach przeciwutleniających. Ponadto
łagodzi on stany zapalne, reguluje pracę gruczołów łojowych, nawilża, a także chroni i odżywia skórę.
Masło Shea - Odżywa, regeneruje i odbudowuje skórę suchą. Masło Shea, znane również jako Masło Karite, zawiera skuteczne w
walce z wolnymi rodnikami witaminy A i E. Poprawia elastyczność skóry, oraz stopień jej nawilżenia. Jest również naturalnym
filtrem przeciwsłonecznym, a słońce pozostaje bez wątpienia jednym z najmocniej przyczyniających się do starzenia skóry
czynników.
Biały Wosk Pszczeli - Jest bogaty w karotenoidy i nienasycone kwasy tłuszczowe. Nawilża, pielęgnuje, łagodzi, wygładza i koi
skórę. Naprawia uszkodzenia oraz wspomaga procesy regeneracyjne skóry, niweluje oznaki starzenia, łagodzi swędzenie i
podrażnienia oraz tworzy nawilżającą, długotrwałą barierę ochronną przed zanieczyszczeniami środowiska.
Ekstrakt z kwiatów róży stulistnej - W produkcie oczyszczającym skórę 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.
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 Very Rose Pianke Micelarną:

Sposób użycia:

Wydozuj 1 lub 2 pompki pianki oczyszczającej na dłoń, rozprowadź na obu dłoniach, a następnie masuj wilgotną skórę twarzy, omijając
oczy.

Spłucz dokładnie wodą. Na zakończenie rozpyl mgiełkę tonizującą, aby uniknąć wysuszającego działania kamienia.

Stosować rano i wieczorem.

Co zawiera NUXE Very Rose Pianka Micelarna:

Skład:

HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL, BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER, CERA ALBA/BEESWAX, C10-18
TRIGLYCERIDES, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, PARFUM/FRAGRANCE, OLEIC/LINOLEIC/LINOLENIC POLYGLYCERIDES,
TOCOPHEROL, GLYCERYL CAPRYLATE, ROSA CENTIFOLIA FLOWER EXTRACT, LITHOSPERMUM ERYTHRORHIZON ROOT EXTRACT,
SIMMONDSIA CHINENSIS (JOJOBA) SEED OIL, CITRIC ACID, BENZYL BENZOATE, ISOEUGENOL (N4109/A).
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