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Iwostin Balance shake witaminowy 30 ml
 

Cena: 44,29 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 ml

Postać Kremy

Producent SANOFI-AVENTIS

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis
Poznaj Iwostin Balance Shake witaminowy i nakarm swoją skórę witaminami zawartymi w serum do twarzy. Produkt znacznie poprawia
nawilżenie, a także wspiera pielęgnację szarej i zmęczonej skóry. Iwostin Balance Shake witaminowy długotrwale redukuje oznaki
zmęczenia oraz rozświetla i wyrównuje koloryt.

Iwostin Balance Shake witaminowy to serum z witaminą C i E, które jest kosmetykiem antyoksydacyjnym z linii Balance - serii, która
bazuje na harmonijnym połączeniu wyjątkowej pielęgnacji i potwierdzonej ochrony. Składniki aktywne zawarte w formule linii Balance
redukują niepożądane działanie czynników zewnętrznych oraz niebieskiego promieniowania (HEV), emitowanego przez ekrany cyfrowe.
Antyoksydanty w kosmetykach chronią przed przedwczesnym starzeniem się skóry, które wywołują wolne rodniki.

Efekty

Poprawia poziom nawilżenia skóry o 19% po 21 dniach stosowania serum do twarzy.
Długotrwały efekt redukcji oznak zmęczenia i pielęgnacja szarej skóry.
Zdrowy, promienny i pełen blasku wygląd skóry.

Działanie serum z witaminami Iwostin Balance
Witaminowe serum do twarzy zawiera w swoim składzie 10% witamin tworzących specjalną barierę ochronną. Serum witaminowe do
twarzy to zbalansowana tarcza antyoksydacyjna, która neutralizuje działanie stresu oksydacyjnego i wolnych rodników. Pielęgnuje szarą
i zmęczoną skórę, wyrównując jej koloryt i nadając twarzy blasku. Serum witaminowe znacznie poprawia poziom nawilżenia skóry
twarzy sprawiając, że wygląda zdrowo i promiennie.

Tarcza antyoksydacyjna

Kompleks witamin (A, B3, B5, C, E) tworzy inteligentną tarczę antyoksydacyjną, która redukuje stres oksydacyjny i daje odczucie
odżywionej skóry. Rozjaśnia i wyrównuje koloryt. Skóra odzyskuje witalność i zdrowy wygląd.
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Ekstrakty z nasion kakaowca i z liści zielonej herbaty neutralizują działanie wolnych rodników powstających w wyniku
promieniowania niebieskiego (HEV), odpowiedzialnych za przedwczesne starzenie się skóry. Sprawiają, że skóra lepiej reaguje na
szkodliwe działanie czynników zewnętrznych.

Odżywienie

Masło shea i skwalan z oliwek - nawilżają i natłuszczają, uzupełniając naturalną barierę lipidową skóry.
Genencare OSMS BH - nawilża i chroni skórę przed odwodnieniem.

Badania
Na podstawie badań aparaturowych.

Cechy

10% witamin A / B3 / B5 / C / E
odżywienie i blask
nakarm skórę witaminami

Składniki
Aqua, Propylheptyl Caprylate, Glycerin, Niacinamide, Panthenol, Polyglyceryl-3 Methylglucose Distearate, Betaine, Squalane,
Butyrospermum Parkii Butter, Tocopheryl Acetate, Distarch Phosphate, Sodium Ascorbyl Phosphate, Theobroma Cacao (Cocoa) Seed
Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Retinyl Palmitate, Arachis Hypogaea Oil, Tocopherol, Pantolactone, Glycine Soja (Soybean) Oil,
Sodium Stearoyl Glutamate, Citric Acid, Xanthan Gum, Butylene Glycol, Parfum, Ethylhexylglycerin, Phenoxyethanol

Stosowanie
Zastosowanie serum z witaminami Iwostin Balance
Serum z witaminą A i E przeznaczone jest do codziennej pielęgnacji zmęczonej skóry. Silnie nawilżające i odżywcze serum witaminowe
ma świeży i energetyzujący zapach oraz bardzo lekką konsystencję.

Nałóż niewielką ilość serum witaminowego do twarzy na oczyszczoną i osuszoną skórę twarzy, szyi i dekoltu. Następnie wklep je
delikatnie opuszkami palców.

Producent
Perrigo Poland Sp. z o.o.

Zawartość opakowania
30

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

Galeria
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