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Iwostin Capillin krem intensywnie redukujący zaczerwienienia
SPF 20 40 ml
 

Cena: 54,70 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 40 ml

Postać Kremy

Producent SANOFI-AVENTIS

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka
Codzienna intensywna pielęgnacja skóry naczynkowej, nadreaktywnej i skłonnej do zaczerwienień.

Dzięki zawartości zielonego pigmentu zmniejsza widoczność zmian naczyniowych
Redukuje skłonność do powstawania nowych zmian
Rozjaśnia i wyrównuje koloryt skóry
Przeciwdziała pojawianiu się zaczerwienień wskutek zmian temperatury czy stresu
Łagodzi i koi podrażnienia, wyraźnie nawilża i wygładza
Składniki:

Algi Aldavine 5x (koncentrat) – zmniejszają widoczność naczynek
Pronalen Aesculus ™ - wzmacnia kondycję skóry i działa przeciwrumieniowo
Zielony pigment – optycznie neutralizuje zaczerwienienia
Trokseurytyna – zmniejsza podrażnienia i zaczerwienienia
Alantoina i Pantenol – zmiękczają i nawilżają naskórek oraz łagodzą podrażnienia
Witamina E – chroni przed działaniem wolnych rodników odpowiedzialnych za fotostarzenie skóry

Efekty:
Przyjemna i gładka w dotyku skóra, bez widocznych zmian naczyniowych i zaczerwienień

Przeprowadzone badania kliniczne wśród kobiet z problemem skóry naczynkowej potwierdziło, że stosowanie: rano kremu
intensywnie redukującego zaczerwienienia SPF 20 Iwostin Capillin wraz ze Wzmacniającym kremem na naczynka na noc
Iwostin Capillin oraz rano/wieczorem Płynu micelarnego Iwostin Capillin, wycisza nadreaktywność skóry naczynkowej, znacząco
obniżając jej temperaturę. Zawarte w preparatach ekstrakty z alg brązowej i czerwonej (Aldavine ™ %x) są uznawane w
kosmetologii jako czynniki poprawiające kondycję skóry naczynkowej i wrażliwej

Stosowanie
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Nakładać codziennie rano i/lub wieczorem na oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu.

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