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Committed to protecting bees: NUXE on sitoutunut suojelemaan mehiläisiä.



6565g bar -palasampoo (1) Kuluttajatesti, johon osallistui 68 henkilöä. Arvio saatu yhden pesukerran jälkeen.
(2) Kaksi pesukertaa viikossa.

Hiuksille ja ympäristölle ystävällinen, sulfaatiton ja silikoniton 

palasampoo muodostaa täyteläisen, voidemaisen tuntuisen, 

miellyttävän tuoksuisen vaahdon. Palasampoon sisältämät 

hunaja ja kameliinaöljy jättävät hiukset silkinpehmeiksi 

ja helposti käsiteltäviksi. 91% aineosista on luonnollista 

alkuperää.

Palasampoota kokeilleista naisista 100 % tunsi hiuksensa 

pesun jälkeen puhtaiksi, 93 % pehmeiksi ja 91 % helposti 

käsiteltäviksi.¹

Lempeä hiuksille sekä ympäristölle

ympäristöystävällinen:  
Palasampoo kestää käytössä jopa 12 viikkoa(2). 
Pakkaus kierrätettävää FSC-paperia, joka on 
saatu ekologisesti viljeltyjen metsien puista.

gentle solid 
shampoo



Palasampoon kaksi 
vaikuttavaa ainetta 
saadaan Ranskasta: 

luomukameliinaöljy 

NUXEn  käyttämä kameliinaöljy tulee Lot-et-Garonnen 

alueen ekologisilta tiloilta. Hellävaraisella, luonnonmukaisella 

uuttamismenetelmällä valmistettu öljy sisältää runsaasti hiuksia 

hoitavia ja suojaavia omega 6 - ja omega 3 -rasvahappoja.  

hunajaa provencesta

Provencen alueelta saatu korkealuokkainen laventelihunaja sisältää 

hiuksia hoitavia aktiivisia molekyylejä.



hinta
Rêve de miel Gentle Shampoo Bar -palasampoo 65g, 

suositushinta 13,70 euroa.

myynnissä
Syyskuussa 2021

tuotekuvat
https://www.bernerbrandbank.fi/l/tFFVcDBGvs9Q 

gentle solid shampoo 
bar 65g -palasampoo



30 vuotta luonnollisuutta, tehoa ja aistien herättämistä

lisätiedot: Berner oy, kuluttajatuotteiden viestintä

toimittajat: Paula Larjo | paula.larjo@berner.fi | + 358 40 5862 400

vaikuttajat: Emilia Pikkuaho | emilia.pikkuaho@berner.fi | + 358 40 0226 675

Aliza Jabèsin perustama, ranskalainen kosmetiikkamerkki NUXE on yksi luonnonkosmetiikan pioneereista. Sarjan tuotteet ovat aina pyrkineet vastaamaan naisten 
odotuksiin, ja se on yksi syistä sarjan suureen suosioon ympäri maailmaa. NUXEN tuotteet kehitetään ja valmistetaan Ranskassa farmaseuttisten laatuvaatimusten 

mukaisesti. NUXE-tuotteissa yhdistyvät aisteihin vetoavat tuoksut ja koostumukset, luonnon raaka-aineiden tehokkuus ja vahva tieteellinen osaaminen. Sarjan tuotteille on 
Ranskassa myönnetty 45 patenttia.

*Vegaaninen koostumus, joka ei sisällä eläinperäisiä aineosia eikä johdannaisia. Poislukien Rêve de Miel® -ihonhoitolinjan.** Sovellettavia Eurooppalaisia asetuksia noudattaen.

Osallistutaan merten suojelemiseen 
muovilta yhteistyössä 
OCEANOPLASTIC 

-ympäristöjärjestön kanssa.

Kumppanuus Yann Arthus-Bertrandin 
perustaman Good Planet -säätiön kanssa 

ekologisten ja yhteiskunnallisten 
hankkeiden tukemiseksi.  

Tuetaan mehiläispesien kuntoa ja 
rakentamista Vodgesissa Ranskassa 

sekä rakennetaan mehiläispesiä 
Tuileriesin-puistoon yhteistyössä 

Louvren museon kanssa.

Tuotelahjoituksia Agence du Don en Nature  
-järjestön kautta. Kyseinen järjestö jakaa 

tuotteet eteenpäin puutteessa eläville 
ihmisille.

Nuxe tukee 1001 Fontaines -projektia, 
jotta kaikilla olisi mahdollisuus 

puhtaaseen juomaveteen.

Nuxe on järjestänyt vuodesta 2001 
yhteistyössä CEWin “Centres de Beauté”  

kanssa kauneushoitoja vakavasti 
sairaille ihmisille.

Suurin osa tuotteista on 
vegaanisia* eikä niitä 
testata eläinkokein**. 

Tiukat vaatimukset 
poishuuhdeltavien tuotteiden 

biohajoavuudesta.

Ympäristöystävälliset 
pakkaukset ja ekologinen 

lähestymistapa pakkausten 
suunnitteluun.

Hankinnoissa Nuxe suosii kestävää 
kehitystä, ympäristöystävällisiä aktiivisia 

aineosia, joiden alkuperä on 
maantieteellisesti jäljitettävissä. 

NUXE käyttää 
tuotteissaan 100%  

kasviöljyjä.

Tuotteet
kehitetään ja valmistetaan

Ranskassa.


