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Iwostin Balance odżywczy balsam do rąk 40 ml
 

Cena: 29,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 40 ml

Postać Kremy

Producent SANOFI-AVENTIS

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Aqua, Macadamia Integrifolia Seed Oil (olej makadamia), Dibutyl Adipate, Glycerin, Cetearyl Alcohol, Urea (mocznik), Polyglyceryl-3
Stearate, Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol (nano), Butyrospermum Parkii Butter (masło shea), Pentaerythrityl
Distearate, Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine, Cetearyl Olivate, Ethylhexyl Triazone, Tris-Biphenyl Triazine (nano),
Tocopheryl Acetate (witamina E), Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Extract (wyciąg z kakaowca), Camellia Sinensis Leaf Extract (wyciąg z
zielonej herbaty), Biosaccharide Gum-1, Lactic Acid (kwas mlekowy), Distarch Phosphate, Sodium Stearoyl Glutamate, Xanthan Gum,
Sodium Citrate, Citric Acid, Decyl Glucoside, Propylene Glycol, Butylene Glycol, Disodium Phosphate, Parfum, Ethylhexylglycerin,
Phenoxyethanol

Charakterystyka
Iwostin Balance Odżywczy balsam do rąk, który chroni, nawilża i widocznie wygładza skórę. Odżywcza formuła wzmacnia barierę
ochronną, zabezpieczając przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych i podrażnieniami spowodowanymi częstym myciem
dłoni.

Odżywczy krem do rąk wchodzi w skład linii Balance, która bazuje na harmonijnym połączeniu wyjątkowej pielęgnacji i
potwierdzonej ochrony przed światłem niebieskim.
Składniki aktywne zawarte w formule serii Balance redukują niepożądane działanie czynników zewnętrznych i chronią przed
promieniowaniem HEV. Kosmetyki wykazują działanie antyoksydacyjne, zapobiegając przedwczesnemu starzeniu się skóry.
Efekty stosowania odżywczego balsamu do rąk Iwostin Balance

Poprawa nawilżenia skóry o 13% po 21 dniach regularnego stosowania kremu nawilżającego do rąk.
Widocznie wygładzona i ujędrniona skóra.
Redukcja niekorzystnego działania promieniowania HEV.
Niwelowanie podrażnień spowodowanych częstym myciem rąk.

Działanie odżywczego balsamu do rąk Iwostin Balance
Odżywczy krem do rąk Iwostin Balance wzmacnia barierę ochronną skóry rąk, narażonej na szkodliwe działanie
czynników zewnętrznych i podrażnienia spowodowane częstym myciem. Ochronny krem do rąk poprawia nawilżenie,
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wygładza i ujędrnia skórę.
Zbalansowana ochrona

Ekstrakty z nasion kakaowca i z liści zielonej herbaty tworzą inteligentną barierę ochronną, która redukuje efekt
negatywnego wpływu zanieczyszczeń na strukturę skóry. Neutralizują działanie wolnych rodników powstających
w wyniku promieniowania niebieskiego (HEV), odpowiedzialnych za przedwczesne starzenie się skóry.

Nawilżenie i wygładzenie
Fucogel® – wykazuje zdolność wiązania wody w naskórku, zapewniając optymalny i długotrwały efekt
nawilżenia. Wzmacnia barierę ochronną skory, co zmniejsza przeznaskórkową utratę wody.
Masło shea i mocznik – nawilżają, wygładzają i wzmacniają naturalną barierę ochronną skóry.
Witamina E – wspomaga procesy regeneracji naskórka.

Krem do rąk silnie nawilżający przeznaczony jest do codziennej pielęgnacji skóry rąk. Można stosować go tak często, jak to
konieczne, aby chronić i nawilżać delikatną skórę dłoni. Krem ochronny do rąk szybko się wchłania, nie klei i nie pozostawia
tłustych plam na ubraniach

Stosowanie
Nanieś niewielką ilość kremu do rąk na czyste i osuszone dłonie, a następnie delikatnie wmasuj. Konsystencja balsamu do rąk jest lekka
i delikatna, dzięki czemu bardzo szybko się wchłania.

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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