
2018 CHRISTMAS GIFT SETS

Η ΝUXE σας εύχεται Καλά Χριστούγεννα 
με τα πιο όμορφα δώρα.

Δύο μοναδικά Nuxe σετ εμβληματικών προϊόντων 
ομορφιάς, φυσικά με την υπογραφή της, 

συνδυάστηκαν εξαιρετικά ώστε να προσφέρουν σε 
εσάς και τους αγαπημένους σας μια ολοκληρωμένη 

φροντίδα προσώπου και σώματος. Μέσα σε μια 
εορταστική και ταυτόχρονα μοντέρνα συσκευασία 

φαντάζουν το τέλειο δώρο Χριστουγέννων.



Best Seller Gift Set

Το Σετ Περιλαμβάνει:

Reve de Miel Balm χειλιών (15g)
Μια εξαιρετικά θρεπτική φόρμουλα με πολυτελές άρωμα Grapefruit που 

αποκαθιστά τα ξηρά, αφυδατωμένα και σκασμένα χείλη, αφήνοντάς τα απαλά. 
Αξιοποιώντας τις δυνάμεις του μελιού, του βούτυρου και του γλυκού αμυγδάλου, 
το μη λιπαρό βάλσαμο ενυδατώνει τα χείλη, προστατεύοντας τα παράλληλα από 

περιβαλλοντικές συνθήκες που τα αφυδατώνουν και τα ταλαιπωρούν. 

Huile Prodigieuse Ξηρό λάδι ενυδάτωσης και λάμψης για πρόσωπο, σώμα και 
μαλλιά (30ml)

Θρέφει, επανορθώνει, απαλύνει με υπέροχο αισθησιακό άρωμα. Χωρίς σιλικόνη 
είναι ιδανικό για πρόσωπο και σώμα. Η μοναδική του σύνθεση με 30 φυτικά έλαια 
και βιταμίνη Ε, θρέφει επιδιορθώνει και απαλύνει πρόσωπο σώμα και μαλλιά με 

μια μόνο κίνηση.

Reve De Miel Κρέμα χεριών και νυχιών (30ml)
Κρέμα για ξηρά και ταλαιπωρημένα χέρια. Επανορθώνει την επιδερμίδα, 

αναπληρώνει τα λιπίδια και ενυδατώνει σε βάθος. Το 95% των συστατικών είναι 
φυσικής προέλευσης.

Crème Fraîche® de Beauté Κρέμα 48ωρης ενυδάτωσης με ελαφριά υφή (15ml)
Ιδανικά προσαρμοσμένη στις ανάγκες του μεικτού δέρματος, η κρέμα ελαφριάς 

υφής είναι εμπλουτισμένη με πούδρα ρυζιού που χαρίζει φρεσκάδα και ματ 
αποτέλεσμα όλη μέρα.

Λ.Τ. 30€ 



Prodigieux® Le Parfum Gift Set

Το Σετ Περιλαμβάνει:

Huile Prodigieuse Ξηρό λάδι ενυδάτωσης και λάμψης για πρόσωπο, 
σώμα και μαλλιά (30ml)

Θρέφει, επανορθώνει, απαλύνει με υπέροχο αισθησιακό άρωμα. 
Χωρίς σιλικόνη, είναι ιδανικό για πρόσωπο και σώμα. Η μοναδική 

του σύνθεση με 30 φυτικά έλαια και βιταμίνη Ε, θρέφει 
επιδιορθώνει και απαλύνει πρόσωπο σώμα και μαλλιά με μια μόνο 

κίνηση.

Prodigieux le Parfum Γυναικείο άρωμα (50ml)

Η μαγευτική μυρωδιά του Nuxe Huile Prodigieuse, σε ένα γυναικείο 
άρωμα. Περιέχει νότες από κίτρο, περγαμόντο, & άνθη 

πορτοκαλιάς, γαρδένια, μανόλια & τριαντάφυλλο, βανίλια & γάλα 
καρύδας.

Prodigieux Huile de douche Σαμπουάν και αφρόλουτρο (30ml)

Καθαρίζει αφήνοντας μεταξένια αίσθηση και ντελικάτο άρωμα. Ένα 
μυθικό άρωμα και μια μοναδική υφή για μια στιγμή απόλυτης 

απόλαυσης. Καθαρίζει απαλά κάνοντας πλούσιο μεταξένιο αφρό.Λ.Τ. 45,30€ 


