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Η NUXE BODY είναι μια σειρά που βασίζεται 
στην τεχνογνωσία της NUXE για την περιποίηση 
του σώματος 
5 προϊόντα με υπέροχη υφή για ένα σώμα «φυσικά» όμορφο

ΟΛΗ Η ΣΕΙΡΑ ΕΧΕΙ ΕΚΛΕΠΤΥΣΜΕΝΟ ΑΡΩΜΑ ΑΠΟ ΣΟΡΜΠΕ ΚΑΡΥΔΑΣ, 
ΑΝΘΗ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΙΑ ΒΑΝΙΛΙΑ.



 

 
 

 

FIRMING CREAM
ΚΡΕΜΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΣΗΣ

Η κρέμα εντατικής σύσφιξης έχει ισχυρή συσφικτική και αντιγηραντική δράση.

• Το εκχύλισμα Μιμόζας Βραζιλίας -πατέντα της NUXE- και τα Σάκχαρα Βρώμης δρουν συνεργικά για 

  άμεση δράση και αποτέλεσμα στιγμιαίου lifting

• Νιφάδες Σίκαλης και Kigelia Africana επανορθώνουν την ταλαιπωρημένη   επιδερμίδα.

• Εκχυλίσματα Γιασεμιού και Βιταμίνη Ε συμπληρώνουν αυτή τη διπλή δράση   προσφέροντας στην 

  επιδερμίδα προστασία ενάντια στην πρόωρη γήρανση.

Η υπέροχη ελαφριά υφή διευκολύνει το μασάζ διότι απορροφάται άμεσα. 

Προτείνεται να δίνεται περισσότερο προσοχή σε περιοχές επιρρεπείς στην χαλάρωση: μηροί, κοιλιά, 

μπούστο και χέρια.

Το άγγιγμα της NUXE:

-  Διπλή συσφικτική και αντιγηραντική δράση χωρίς συμβιβασμό στην απόλαυση

-  Χωρίς Paraben

-  85% συστατικά φυσικής προέλευσης

(1)  Test χρήσης υπό δερματολογική επίβλεψη σε 22 γυναίκες για 28 μέρες -%των εθελοντών που συμφωνούν με τον ισχυρισμό

200ml
Τιμή 40,70€

Το δέρμα είναι πιο σφριγηρό

86%(1) 
Το δέρμα είναι πιο λειο Σύσφιξη επιδερμίδας:

82%(1) 81%(1) 

MELTING 



 

 
 

100ml
Τιμή 25,70€

Το δέρμα είναι πιο σφριγηρό

85%(1) 
Το δέρμα είναι πιο λειο

100% (1) 

Με ειδική σύνθεση που απορροφάτια αμέσως με το μασάζ. Αφήνει το δέρμα εντυπωσιακά λείο.

Το άγγιγμα της NUXE:

• Μπουκάλι με αντλία για εύκολη καθημερινή χρήση

• Χωρίς Paraben

• 99% συστατικά φυσικής προέλευσης

BODY- CONTOURING OIL
ΛΑΔΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΤΙΔΑΣ

Είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό γιατί βοηθά στην μείσωη της εμφάνισης της κυτταρίτιδας ακόμη
και στις πιο επίμονες περιοχές.

αποσυμφόρηση. Το cocktail από 3 Φυτικά Έλαια (Σησάμι, Φουντούκι, Macadamia) σε συνδυασμό
με Εκχύλισμα Καρύδας συσφίγγουν το δέρμα και βελτιώνουν την ελαστικότητα της επιδερμίδας.

(2) Test χρήσης υπό δερματολογική επίβλεψη σε 39 εθελοντές για 28 μέρες καθημερινής χρήσης δύο 
φορές την ημέρα - % των εθελοντών που συμφωνούν με τον ισχυρισμό

Η απόδειξη είναι εδώ: 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

Με 9 Αιθέρια Έλαια βοηθά στην εξομάλυνση του ανάγλυφου του δέρματος καθώς βοηθά στην 



GEL DOUCHE FONDANT 
ΑΠΑΛΟ ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ
Το ήπιο αφρόλουτρο Gel δημιουργεί λεπτό αφρό μόλις έρθει σε επαφή με το δέρμα, καθαρίζοντας 
το απαλά και χαρίζοντάς του ένα υπέροχο άρωμα.
Με πέταλα από άνθη αμυγδαλάς και πορτοκαλιάς αφήνει το δέρμα μαλακό και απαλό.

Το άγγιγμα της Nuxe.

• Μπουκάλι σε πρακτική συσκευασία με αντλία

• 96% συστατικά φυσικής προσέλευσης

• Δεν περιέχει σαπούνι και parabens

•

•

96% συστατικά φυσικής προσέλευσης

Δεν περιέχει σαπούνι και parabens

400ml
Τιμή 15.50

200ml
Τιμή 11.40€€

Nέα
Συσκευασία



LAIT FLUID CORPS:
ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΣΩΜΑΤΟΣ 24ΩΡΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Το γαλάκτωμα σώματος Nuxe Body εξασφαλίζει στο δέρμα σας την απαραίτητη ενυδάτωση 
και το κάνει βελούδινα απαλό. Mε πέταλα από άνθη αμυγδαλιάς και πορτοκαλιάς 

Το άγγιμα της Nuxe

• Ενυδατώνει το δέρμα σε βάθος

• Δεν αφήνει αίσθηση λπαρότητας στο δέρμα

• Καταπραύνει και αναζωογονεί το δέρμα

•

•

 Εφαρμόζεται και απορροφάται εύκολα

94% Φυσικά συστατικά, χωρις parabens

200ml 
Τιμή 19€



50ml 
Τιμή 10.50€

DEODORANT ROLL ON
ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΟ ROLL ON
Το αποσμητικό καταπολεμά αποτελεσματικά τη δυσάρεστη οσμή και σας δίνει αίσθηση άνεσης 
και φρεσκάδας που διαρκεί.

Το άγγιγμα της Nuxe

• Προστατεύει από τη δυσοσμία

• Παρέχει προστασία που διαρκεί

• Δεν αφήνει λεκέδες στα ρούχα

 
 
•

•

Χωρίς οινόπνευμα για να μην ερεθίζει

Χωρίς Parabens, χωρίς aluminium chlorohydrate



Για περισσότερες πληροφορίες


