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Płyn micelarny Nivea skóra wrażliwa i nadwrażliwa 400 ml
 

Cena: 17,60 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

12 sztuk

Producent Nivea

Opis produktu
 

Nivea MicellAIR 5w1 Płyn micelarny cera wrażliwa i nadwrażliwa 400 ml

Składniki
Aqua, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Vitis Vinifera Seed Oil, Panthenol, Glycerin,
Sorbitol, Decyl Glucoside, Poloxamer 124, Pantolactone, Polyquaternium-10, Disodium
Cocoyl Glutamate, Citric Acid, Sodium Chloride, Sodium Sulfate, Propylene Glycol,
1,2-Hexanediol, Trisodium EDTA, Phenoxyethanol

Marka
NIVEA

Cechy
Wielozadaniowa formuła 5w1: Usuwa makijaż, oczyszcza, nawilża, łagodzi podrażnienia
oraz koi Pomaga redukować 3 oznaki cery wrażliwej: zaczerwienienie, napięcie i
suchość Działa w równowadze z mikrobiomem Twojej skóry Przeznaczony do
oczyszczania cery wrażliwej i nadwrażliwej, bez kompozycji zapachowej Bez
pozostałości po makijażu i tłustego filmu Wegańska formuła - bez składników
pochodzenia zwierzęcego W efekcie Twoja skóra jest oczyszczona, wygląda zdrowo i
może oddychać Butelka wykonana w 96% z plastiku z recyklingu (z wyłączeniem
etykiety, zatyczki i nakrętki)
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Marka standaryzowana
Marka: Nivea

Wymiary produktu
Product Depth. mm 78
Product Height. mm 180
Product Width. mm 57

Opis produktu
Kochamy czystą skórę! Właśnie dlatego powstał płyn micelarny NIVEA MicellAIR 5w1 -
wielozadaniowa formuła z panthenolem i olejkiem z pestek winogron efektywnie usuwa
makijaż oraz łagodnie oczyszcza wrażliwą i nadwrażliwą skórę, przywracając jej
komfort. Płyn micelarny świetnie sprawdzi się do demakijażu twarzy, oczu oraz ust,
nawet w przypadku najbardziej wrażliwej cery. Wyjątkowo łagodna formuła bez
kompozycji zapachowej dokładnie ją oczyszcza, a jednocześnie łagodzi podrażnienia,
koi i pomaga redukować 3 oznaki cery wrażliwej: zaczerwienienie, napięcie i suchość.
Skuteczność płynu micelarnego NIVEA jest widoczna gołym okiem - nie wymaga
pocierania, aby w pełni usunąć makijaż - bez pozostałości i tłustego filmu na skórze,
dzięki czemu Twoja skóra wygląda zdrowo i może oddychać. Wegańska formuła (bez
składników pochodzenia zwierzęcego) działa w zgodzie z mikrobiomem Twojej skóry.
Tolerancja dla skóry i oczu potwierdzona dermatologicznie i okulistycznie.

Pozostałe informacje
Product ID: 89259

Przygotowanie i stosowanie
Nałóż produkt na wacik. Delikatnie oczyść skórę twarzy, zamknięte oczy i usta. Twoja
skóra jest gotowa na kolejne kroki pielęgnacji.

Rodzaj przechowywania
Typ: Przechowywać w temperaturze otoczenia

Dolna granica wieku
Zalecana. rok/lata/lat 15

Rozmiar opakowania
400
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Jednostka (tekst opisowy)
ml

Kraj
Kraj pochodzenia: Niemcy

Rodzaj opakowania
Typ: Butelka

Wymiary od dostawcy
Wysokość na półce: 180
Szerokość na półce: 57
Głębokość na półce: 78

Waga od dostawcy
Waga brutto: 443

Adres producenta
Beiersdorf Hamburg, Germany NIVEA Polska Sp. z o.o. ul. Gnieźnieńska 32 61-021
Poznań, Polska www.nivea.pl infolinia konsumencka: 801 888 888

Adres zwrotny
Beiersdorf Hamburg, Germany NIVEA Polska Sp. z o.o. ul. Gnieźnieńska 32 61-021
Poznań, Polska www.nivea.pl infolinia konsumencka: 801 888 888

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa
Tylko do użytku zewnętrznego

Podzielony opis produktu
Nazwa funkcjonalna: płyn micelarny MicellAIR 5w1 Płyn micelarny cera wrażliwa i
nadwrażliwa
Wariant: MicellAIR 5w1 Płyn micelarny cera wrażliwa i nadwrażliwa 400.00 ml
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