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Iwostin Balance rozświetlający krem na dzień 50 ml
 

Cena: 52,45 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 50 ml

Postać Kremy

Producent SANOFI-AVENTIS

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Aqua, Squalane, Glycerin, Coco-Caprylate, Butylene Glycol, Isohexadecane, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate
Copolymer, Dimethicone, Helianthus Annuus Seed Oil (olej z nasion słonecznika), Theobroma Cacao Seed Extract (wyciąg z kakaowca),
Camellia Sinensis Leaf Extract (wyciąg z zielonej herbaty), Biosaccharide Gum-1, Tocopherol (witamina E), Polysorbate 60, Sorbitan
Isostearate, Carmine, Titanium Dioxide, Tin Oxide, Parfum, Trimethylsiloxysilicate, Synthetic Fluorphlogopite, Phenoxyethanol,
Ethylhexylglycerin.

Charakterystyka
Iwostin Balance Rozświetlający krem na dzień o działaniu antyoksydacyjnym i długotrwale nawilżającym. Lekki krem nawilżający
zwiększa właściwości barierowe skóry, czyniąc ją mniej przepuszczalną dla zanieczyszczeń środowiskowych. Przeznaczony do
codziennej pielęgnacji skóry.

Krem rozświetlający na dzień wchodzi w skład linii Balance. Seria ta to harmonijne połączenie wyjątkowej pielęgnacji i
potwierdzonej badaniami ochrony przed światłem niebieskim.
Składniki aktywne, zawarte w wykorzystanej formule, redukują niepożądane działanie czynników środowiskowych, wolnych
rodników i niebieskiego promieniowania HEV.
Antyoksydanty w kosmetykach spowalniają starzenie się skóry, wzmacniając jej naturalne funkcje ochronne.
Efekty stosowania kremu Iwostin Balance Rozświetlający krem na dzień

Długotrwale nawilżona skóra – nawet do 8h.
Zwiększenie właściwości barierowych skóry.
Ochrona przed HEV (promieniowanie niebieskie z ekranów cyfrowych).
Gładka i nawilżona skóra.
Rozświetlenie skóry twarzy.

Działanie kremu Iwostin Balance Rozświetlający krem na dzień
Krem rozświetlający do twarzy długotrwale nawilża skórę, pielęgnując ją i rozświetlając. Działa antyoksydacyjnie,
chroniąc przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych i wolnych rodników. Krem na dzień chroni przed

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/iwostin-balance-rozswietlajacy-krem-na-dzien-50-ml.html
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

negatywnym wpływem światła niebieskiego, emitowanego przez ekrany cyfrowe.
Bariera anti-pollution

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.

Aktywne dwukierunkowe nawilżenie
Fucogel® – wykazuje zdolność wiązania wody w naskórku, zapewniając długotrwały efekt nawilżenia.
Wzmacnia barierę ochronną skory, co zmniejsza przeznaskórkową utratę wody i minimalizuje przenikanie
zanieczyszczeń środowiskowych.
Skwalan z oliwek – wzmacnia naturalną barierę lipidową skóry. Wygładza naskórek.

Świeży zapach i lekka konsystencja kremu anti-pollution sprawiają, że jest idealny do codziennej pielęgnacji. Produkt może być
stosowany, jako baza pod makijaż.

Stosowanie
By poczuć przyjemność stosowania kosmetyku, nałóż niewielką ilość lekkiego kremu do twarzy na oczyszczoną skórę twarzy, szyi i
dekoltu. Delikatnie wklep produkt opuszkami palców. Regularne stosowanie kremu rozświetlającego Iwostin Balance pozwoli przywrócić
skórze blask, odpowiednio ją nawilży i ochroni przed światłem niebieskim HEV

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

Galeria
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