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NUXE Very Rose Tonizująca Mgiełka, 200 ml
 

Cena: 53,06 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 Tonizująca Mgiełka i w jakim celu się ją stosuje:

NUXE Very Rose Tonizująca Mgiełka to odświeżający i wygodny krok 2 w 1, który pozostawi Twoją skórę miękką, komfortową i
odmłodzoną.

Unikalna formuła została wzbogacona o odżywcze właściwości alantoiny, która pomaga ukoić skórę po zastosowaniu. Ten istotny
składnik działa nawilżająco i chroni skórę przed codziennymi stresami środowiskowymi, oferując jednocześnie utrzymanie naturalnej
równowagi skóry.

Opracowana z myślą o szybkim i łatwym stosowaniu, różana mgiełka od NUXE delikatnie odświeża i nawilża skórę, pozostawiając
uczucie gotowości do rozpoczęcia dnia. Delikatny różany zapach jest doskonałym dodatkiem do codziennej pielęgnacji skóry, dzięki
czemu każde użycie jest luksusowym i zmysłowym doświadczeniem.

Niezależnie od tego, czy chcesz odświeżyć swój makijaż w ciągu dnia, czy usunąć go na noc, Nawilżający różana mgiełka od NUXE jest
doskonałym rozwiązaniem dla wszystkich rodzajów skóry. Jej właściwości nawilżające i odświeżające uzupełniają naturalny poziom
nawilżenia skóry, pozostawiając ją miękką, elastyczną i odświeżoną.

Korzyści:

2 w 1: tonik i mgiełka nawilżająca w jednym produkcie
Formuła wzbogacona o alantoinę, która działa kojąco na skórę
Pomaga chronić skórę przed szkodliwym wpływem środowiska
Odświeża i nawilża skórę, pozostawiając ją miękką i komfortową
Delikatny różany zapach dla zmysłowego doświadczenia
Idealna do odświeżania makijażu i dopełnienia rytuału usuwania go na koniec dnia
Nadaje skórze młodzieńczy blask i przywraca jej naturalną równowagę.

Formuła:
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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.
Naturalnego pochodzenia substancje oczyszczające (pochodzące z kokosa, kukurydzy itp.), aby skutecznie usunąć resztki
zanieczyszczeń i makijażu, zapewniając jednocześnie dobrą tolerancję skóry.
Alantoina, znana ze swojego kojącego i zmiękczającego działania
Formuła nie zawierająca składników ani pochodnych pochodzenia zwierzęcego.
95% 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 Tonizującej Mgiełki:

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.
Alantoina - wykazuje właściwości nawilżający, dzięki czemu koi przesuszoną skórę. Ponadto działa przeciwzapalnie i
regeneracyjnie, łagodząc podrażnienia i zaczerwienienia. Nadaje skórze miękkość i gładkość.

Jak stosować NUXE Very Rose Tonizującą Mgiełke:

Sposób użycia:

To szybki i łatwy etap, który możesz włączyć do swojej porannej i wieczornej rutyny:

rano, aby otulić i odświeżyć skórę
wieczorem, aby uzupełnić demakijaż
lub po oczyszczeniu skóry wodą, aby usunąć pozostałości kamienia i zapobiec uczuciu suchości skóry.

Spryskaj twarz z odległości 15 cm, mając zamknięte oczy. Nadmiar produktu usunąć chusteczką lub pozostawić do wyschnięcia.

Co zawiera NUXE Very Rose Tonizująca Mgiełka:

Skład:

AQUA/WATER, HEXYLENE GLYCOL, ROSA DAMASCENA FLOWER WATER, GLYCERIN, PARFUM/FRAGRANCE, PHENOXYETHANOL,
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ALLANTOIN, SODIUM GLUCONATE, XYLITYLGLUCOSIDE, COCO-GLUCOSIDE, ANHYDROXYLITOL, CETRIMONIUM BROMIDE,
CAPRYLYL/CAPRYL GLUCOSIDE, XYLITOL, CITRIC ACID, SODIUM HYDROXIDE (N4107/A).
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