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Iwostin solecrin capillin krem ochronny dla skóry
naczynkowej spf 50+ 50 ml
 

Cena: 65,45 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 50 ml

Postać Kremy

Producent SANOFI-AVENTIS

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Kosmetyk Iwostin Solecrin Capillin Krem ochronny SPF 50+ dla skóry naczynkowej i skłonnej do zaczerwienień w postaci kremu jest
produktem redukującym problem nadwrażliwości skóry oraz problem nasilenia i widoczności pojawiającego się na skórze rumienia.
Krem ma bardzo lekką, przyjemną w stosowaniu konsystencję, poza tym nie obciąża skóry i sprawia, że ta prezentuje się atrakcyjniej.
Kosmetyk ma wysoki stopień tolerancji przez skórę, ponadto jest testowany dermatologicznie w polskich ośrodkach badawczych, z
wykorzystaniem grupy pacjentów ze skórą wrażliwą.

Na co jest Iwostin Solecrin Capillin Krem ochronny SPF 50+ dla skóry naczynkowej i skłonnej do zaczerwienień? Wskazaniem do
stosowania kosmetyku jest pielęgnacja skóry wrażliwej, wymagającej, naczynkowej i skłonnej do zaczerwienień, a także jej skuteczna
ochrona przed niekorzystnym wpływem promieniowania słonecznego. Działanie kremu polega na pielęgnacji wymagającej skóry oraz
redukcji jej nadwrażliwości oraz widoczności rumienia. Dodatkowo Iwostin Solecrin Capillin Krem ochronny SPF 50+ dla skóry
naczynkowej i skłonnej do zaczerwienień wspomaga warstwę hydrolipidową skóry i chroni skórę przed promieniowaniem UVA i UVB, a
także zapewnia jej skuteczną ochronę przed wolnymi rodnikami oraz fotostarzeniem.

W opakowaniu znajduje się 50 ml Iwostin Solecrin Capillin Krem ochronny SPF 50+ dla skóry naczynkowej i skłonnej do
zaczerwienień. W skład kosmetyku wchodzi szereg składników aktywnych, które korzystnie wpływają na kondycję skóry wrażliwej i
naczynkowej oraz na jej wygląd. Jednym z takich składników jest NeutrazenTM, czyli składnik zmniejszający nadwrażliwość skóry. W
składzie produktu znaleźć można również trokserutynę, czyli substancję zmniejszającą powstawanie rumienia. Dodatkowo kosmetyk 
Iwostin Solecrin Capillin Krem ochronny SPF 50+ dla skóry naczynkowej i skłonnej do zaczerwienień w swoim składzie ma witaminę
E, która zapewnia skórze ochronę przed niekorzystnym wpływem wolnych rodników, a oprócz tego chroni ją przed fotostarzeniem. W
składzie kosmetyku znajduje się również Antileukine 6®. Jest to filtr immunologiczny nowej generacji. Jego działanie zapewnia skórze
naczynkowej i skłonnej do zaczerwienień dodatkową ochronę anty-UV, a oprócz tego składnik ten odpowiada za wzmocnienie
równowagi hydrolipidowej skóry.
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Jak stosować kosmetyk Iwostin Solecrin Capillin Krem ochronny SPF 50+ dla skóry naczynkowej i skłonnej do zaczerwienień? Zaleca
się aplikację kremu na skórę w równomiernej warstwie z zastosowaniem przynajmniej 15-minutowego wyprzedzenia przed planowaną
ekspozycją na promieniowanie słoneczne UV. Produkt sprawdzi się też jako baza pod makijaż. Krem należy nakładać na skórę ponownie,
jeśli pacjent przebywa długotrwale na słońcu – pozwoli to zapewnić lepszą ochronę wrażliwej skórze. Kosmetyk Iwostin Solecrin Capillin
Krem ochronny SPF 50+ dla skóry naczynkowej i skłonnej do zaczerwienień ma przeciwwskazania, więc nie wszyscy pacjenci powinni
go stosować, nawet jeżeli mają do tego wskazania. Z kremu nie należy korzystać w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek z jego
składników. Pojawienie się u pacjenta objawów nadwrażliwości po zastosowaniu kosmetyku stanowi wskazanie do jego odstawienia
oraz do konsultacji z lekarzem.

Składniki
Aqua, Ethylhexyl Methoxycinnamate, C12-15 Alkyl Benzoate, Caprylic/Capric, Triglyceride, Titanium Dioxide, Isopropyl Palmitate, Glycerin,
Ethoxydiglycol, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Potassium Cetyl Phosphate, Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol
(Nano), Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine, Hydrogenated Polydecene, VP/Eicosene Copolymer, Glyceryl Stearate SE,
Cetearyl Alcohol, Hydrogenated Olive Oil Stearyl Esters, Tocopheryl Acetate, Liminaria Ochroleuca Extract, Troxerutin, Tocopherol,
Ascorbyl Palmitate, Ascorbic Acid, Dextran, Palmitoyl Tripeptide-8, Polsorbate 20, PEG-8, Decyl Glucoside, Polyacrylate-13, Propylene
Glycol, Butylene Glycol, Aluminum Starch Octenylsuccinate, Hydroxystearic Acid, Xanthan Gum, Polyisobutene, Disodium EDTA,
Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, BHT, Parfum, Citric Acid, Sorbitan Isostearate

Charakterystyka
Iwostin SOLECRIN CAPILLIN Krem ochronny SPF 50+ dla skóry naczynkowej i skłonnej do zaczerwienień. Krem na naczynka z filtrem
zmniejsza nadwrażliwość skóry i redukuje widoczność rumienia.

Krem ochronny Iwostin SOLECRIN SPF 50+ przeznaczony jest do codziennej pielęgnacji skóry nadreaktywnej. Dzięki połączeniu
filtrów organicznych i mineralnych oraz witaminy E, chroni skórę przed niepożądanym działaniem promieni słonecznych i
neutralizuje działanie wolnych rodników.
Efekty stosowania Kremu ochronnego Iwostin Solecrin Capillin SPF 50+

90% osób testujących potwierdza, że produkt hamuje powstawanie rumienia.*
80% osób testujących potwierdza, że produkt zmniejsza ilość widocznych naczynek.*
90% osób testujących potwierdza, że konsystencja nie obciąża skóry.*

Działanie Kremu ochronnego Iwostin Solecrin Capillin SPF 50+
Krem do cery naczynkowej zapewnia bardzo wysoką ochronę skóry skłonnej do zaczerwienień przed szkodliwym
działaniem promieniowania UVA i UVB.
Redukuje widoczność rumienia oraz zmniejsza nadwrażliwość skóry.
Wysoki stopień tolerancji dla skóry.
Witamina E chroni przed szkodliwym działaniem wolnych rodników.
Krem na naczynka wspomaga równowagę hydrolipidową skóry.

Składniki Iwostin Solecrin Capillin Krem ochronny SPF 50+
Iwostin krem z filtrem zawiera unikalną formułę składników aktywnych, opartą na rekomendacjach dermatologów. Łączy
w sobie filtry organiczne oraz filtr mineralny i immunologiczny, chroniąc skórę przed negatywnym działaniem
promieniowania słonecznego. Iwostin Solecrin wzbogacony jest również o witaminę E, trokserutynę i Neutrazen TM.
Iwostin krem na naczynka to połączenie filtrów organicznych, które odbijają i rozpraszają promieniowanie UVA i UVB
oraz filtra mineralnego, który zmniejsza ryzyko reakcji alergicznych i podrażnień.
Antileukine 6® – immunologiczny filtr nowej generacji zapewnia dodatkową ochronę anty-UV oraz wzmacnia
równowagę hydrolipidową skóry.
Witamina E – chroni przed działaniem wolnych rodników odpowiedzialnych za fotostarzenie się skóry.
Zawarta w kremie do skóry naczynkowej trokserutyna – zmniejsza powstawanie rumienia.
NeutrazenTM – skutecznie zmniejsza nadwrażliwość skóry.

Badania
Iwostin SOLECRIN Krem ochronny SPF 50+ jest testowany dermatologicznie w polskich ośrodkach badawczych w
grupie osób ze skórą wrażliwą, wymagającą i naczynkową.

Krem ochronny Iwostin SPF 50 to bardzo wysoka ochrona przeciwsłoneczna dla skóry naczynkowej i skłonnej do zaczerwienień.
Krem do cery naczynkowej z filtrem 50 z serii Iwostin Solecrin Capillin jest odpowiedni również jako baza pod makijaż.

* Badanie aplikacyjne w Niezależnym Instytucie Badawczym na zlecenie Laboratorium Iwostin, efekt po 3 tygodniach stosowania.

Stosowanie
Krem nakładaj równomiernie na skórę, co najmniej 15 minut przed ekspozycją na słońce. Powtarzaj aplikację kremu z filtrem do cery
naczynkowej w przypadku długiego przebywania na słońcu lub starcia preparatu z powierzchni skóry.
Pamiętaj, że nawet przy stosowaniu produktu ochrony przeciwsłonecznej niewskazane jest długotrwałe przebywanie na słońcu.
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Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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