
    

 
 

Mε καταπραϋντική 
και απαλή δράση ειδικά 
για το ευαίσθητο δέρμα  

Προϊόντα καθαρισμού
και ντεμακιγιάζ
µε ροδοπέταλα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ



 
 

Καθαρισμός
To απαραίτητο βήµα στη ρουτίνα

περιποίησης του δέρµατος

Η ΣΩΣΤΗ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ 
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ ΣΤΗ ΡΟΥΤΙΝΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ

 

ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΠΟΥ:

· Απομακρύνει το υπερβάλλον σμήγμα και την 
    εφίδρωση που ευνοούν τις μολύνσεις. 

· Ελευθερώνει το δέρμα από τα νεκρά κύτταρα
      που το εμποδίζουν να αναπνεύσει.

· Απομακρύνει τους ρύπους που επικάθονται 
στην επιδερμίδα (σκόνη κτλ.) .

· Αφαιρεί το μακιγιάζ.

· Εφαρμόζεται πρωί ή/και βράδυ, ανάλογα με τις 
     ανάγκες της επιδερμίδας.



 
 

ΒΑΣΙΚΑ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Σειρά µε ροδοπέταλα

Ροδόνερο από ροδοπέταλα Δαμασκού
Η NUXE χρησιμοποιεί ρόδα της Δαμασκού που καλλιεργούνται 
σε βιολογικές φάρμες στο Μαρόκο και συλλέγονται μόνο με το χέρι 
το πρωί που έχει δροσιά. Το ροδόνερο από ροδοπέταλα Δαμασκού 
αποτελεί πραγματική πηγή απαλότητας και καταπράυνσης για όλους 
τους τύπους δέρματος, ακόμη και για το πολύ ευαίσθητο δέρμα.

Αλλαντοΐνη
Η NUXE χρησιμοποιεί αλλαντοΐνη η οποία είναι πανομοιότυπη με τη 
φυσική, που χρησιμοποιείται εδώ και 50 χρόνια στην ιατρική για τη 
θεραπεία μιας ευρείας σειράς λοιμώξεων, εγκαυμάτων ή ελκών. 
Η αλλαντοΐνη αποτελεί το ιδανικό συστατικό για να απαλύνει και να 
καταπραΰνει κάθε τύπο δέρματος, ακόμη και το πιο ευαίσθητο.

Φυτική γλυκερίνη
Χάρη στις υγροσκοπικές ιδιότητές της, η γλυκερίνη βοηθά το νερό 
να συγκρατηθεί στην κεράτινη στιβάδα κι έτσι προλαμβάνει την 
αφυδάτωση του δέρματος. Έχει αποδειχθεί ότι σε κανονικές συνθήκες 
υγρασίας, η γλυκερίνη μειώνει τον κανονικό ρυθμό εξάτμισης του 
νερού. Επίσης, έχει καλή μαλακτική και απαλυντική δράση.  



 

Μικκυλιακό νερό καθαρισμού
Καθαρίζει και αφαιρεί το μακιγιάζ. 
Με δράση που δεν ξηραίνει.

Συστατικά: Καρύδα & Υαλουρονικό οξύ
φυσικής προέλευσης 
Διασφαλίζει τον αποτελεσματικό και πολύ απαλό καθαρισμό, προστατεύει 
το υδρολιπιδικό φιλμ, για καθαρό και απαλό δέρμα και προλαμβάνει την 
αφυδάτωση του δέρματος.
Λ.Τ. 15,10€

 

Μικκυλιακός αφρός καθαρισμού
Καθαρίζει και αφαιρεί το μακιγιάζ.

Συστατικά: Λάδι καρύδας, βαμβακέλαιο

  

NEO

Προσφέρει αποτελεσματικό ντεμακιγιάζ και καθαρισμό ενώ είναι 
κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα. Δεν περιέχει σαπούνι, εφαρμόζεται
σε πρόσωπο και λαιμό, ενώ ξεπλένεται με χλιαρό νερό.
Λ.Τ. 14,90€ 



Απαλή τονωτική λοσιόν
Τονώνει, αναζωογονεί και ολοκληρώνει 
την αφαίρεση του μακιγιάζ.

Συστατικά: Καρύδα & Ανθόνερο αμαμελίδα

     

  Λ.Τ. 14,00€ 

Συστατικά: Καολίνης & Πούδρα ρυζιού
 

      
   

Λ.Τ. 21,80€

Μάσκα για βαθύ καθαρισμό
Καθαρίζει σε βάθος.

Απαλό γαλάκτωμα καθαρισμού
Καθαρίζει και αφαιρεί το μακιγιάζ.

Συστατικά: Λάδι καρύδας, βαμβακέλαιο
& έλαιο μακαντέμια
Προσφέρει αποτελεσματικό ντεμακιγιάζ και καθαρισμό ενώ είναι

Λ.Τ. 14,00€ 

Διασφαλίζει τον αποτελεσματικό και πολύ απαλό καθαρισμό, ενώ 
τονώνει και αναζωογονεί την επιδερμίδα. Με τις  στυπτικές και 
τονωτικές ιδιότητές της μειώνει την ερυθρότητα που μπορεί να 
εμφανιστεί στο ευαίσθητο δέρμα.   

Απορροφά και απομακρύνει την περίσσεια σμήγματος και λιπαρότητας, 
καθαρίζει σε βάθος απομακρύνοντας τους ρύπους, αφήνοντας την 
επιδερμίδα απαλή. Χαρίζει ματ αποτέλεσμα.

κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα. Δεν αφήνει αίσθηση λιπαρότητας, είναι 
ενυδατικό και καταπραϋντικό και αφήνει το δέρμα απαλό.        



 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Nuxe, παρακαλούμε απευθυνθείτε:
Aναστασία Κυρίτση (2106717235) ή στο anthings.pr@gmail.com 


