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Iwostin Capillin wzmacniający krem na naczynka na noc 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
 

Wstęp
Kosmetyk Iwostin Capillin Wzmacniający Krem na Naczynka na Noc w postaci kremu jest wyrobem, który przynosi ulgę i zwiększa
komfort skóry już od pierwszego zastosowania. Na co jest Iwostin Capillin Wzmacniający Krem na Naczynka na Noc? Wskazaniem do
stosowania kosmetyku jest codzienna, nocna pielęgnacja skóry wrażliwej, naczynkowej i z zaczerwienieniami. Krem ma składniki
aktywne, które zmniejszają widoczność obecnych na skórze zmian naczynkowych, a oprócz tego działają w taki sposób, aby zmniejszać
skłonność skóry pacjenta do pojawiania się nowych zmian. Krem na noc Iwostin Capillin dodatkowo sprawia, że skóra staje się
widocznie rozjaśniona i wygładzona, a oprócz tego da się zauważyć poprawę jej nawilżenia oraz natłuszczenia. Efektem regularnego
stosowania kremu jest skóra twarzy pełna blasku, na której naczynka są znacznie mniej widoczne.

W opakowaniu znajduje się 40 ml Iwostin Capillin Wzmacniający Krem na Naczynka na Noc. W skład kosmetyku wchodzi koncentrat
Algi Aldavine 5x, którego działanie polega na zmniejszaniu widoczności naczynek na skórze twarzy. Ekstrakt z alg ceniony jest w
kosmetologii szczególnie za poprawę kondycji skóry wrażliwej oraz naczynkowej. Dodatkowo w składzie kosmetyku znajduje się
pantenol, czyli substancja o właściwościach nawilżających, która skutecznie zmiękcza skórę oraz łagodzi jej podrażnienia. W składzie
Iwostin Capillin Wzmacniający Krem na Naczynka na Noc znaleźć można również Pronalen Aesculus™ wraz z witaminą C, które
odpowiadają za wzmocnienie kondycji skóry, a oprócz tego mają właściwości przeciwrumieniowe. Skład kosmetyku zawiera również
witaminę E, czyli antyoksydant, który zapewnia skórze ochronę przed niekorzystnym działaniem wolnych rodników, które to stanowią
jedną z głównych przyczyn fotostarzenia skóry.

Jak stosować kosmetyk Iwostin Capillin Wzmacniający Krem na Naczynka na Noc? Zaleca się aplikację kremu na skórę w
częstotliwości 1 raz dziennie. Krem należy aplikować na skórę twarzy codziennie wieczorem, przed planowanym nocnym
wypoczynkiem. Kosmetyk powinien być nakładany na oczyszczoną wcześniej dokładnie skórę twarzy. Przy cerze naczynkowej
szczególnie polecana jest pielęgnacja łączona z kosmetykami z serii Iwostin Capillin. Stosowanie Wzmacniającego Kremu na Naczynka
na Noc Iwostin Capillin można zatem połączyć przy codziennej pielęgnacji ze stosowaniem kremu na dzień, który redukuje
zaczerwienienia i ma filtr przeciwsłoneczny, a także ze stosowaniem płynu micelarnego z tej samej serii. W ten sposób można
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skutecznie wyciszyć nadreaktywność skóry naczynkowej.

Kosmetyk Iwostin Capillin Wzmacniający Krem na Naczynka na Noc ma również przeciwwskazania, więc nie każdy powinien z niego
korzystać. Przeciwwskazaniem do stosowania kremu jest nadwrażliwość na choć jeden ze składników znajdujących się w jego formule.
Jeżeli pacjent zastosuje krem na noc Iwostin Capillin i pojawią się u niego objawy reakcji alergicznej, powinien zrezygnować z dalszego
stosowania kosmetyku i zasięgnąć porady lekarza.

Charakterystyka
Codzienna nocna pielęgnacja skóry naczynkowej, zaczerwienionej i wrażliwej

Już po 1. aplikacji przynosi uczucie ulgi i komfortu
Zmniejsza widoczność zmian naczyniowych i skłonność do powstawania nowych
Widocznie rozjaśnia i wygładza skórę
Odczuwalnie nawilża i natłuszcza
Składniki:

Algi Aldavine 5x (koncentrat) – zmniejszają widoczność naczynek
Pronalen Aesculus™ wraz z witaminą C - wzmacnia kondycję skóry i działa przeciwrumieniowo
Pantenol – zmiękcza, nawilża i łagodzi podrażnienia
Witamina E – chroni przed działaniem wolnych rodników odpowiedzialnych za fotostarzenie skóry

Efekty:
Piękna, pełna blasku skóra twarzy, a naczynka mniej widoczne

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
Nakładać wieczorem na oczyszczoną skórę twarzy.

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