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Iwostin Hydro Sensitia - krem aktywator nawilżenia 50 ml
 

Cena: 57,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 ml

Postać Kremy

Producent SANOFI-AVENTIS

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Kosmetyk Iwostin Hydro Sensitia to Krem Aktywator Nawilżenia, który przeznaczony jest do codziennego stosowania na skórę twarzy,
szyi i dekoltu, poprawiając ich wygląd i kondycję. Na co jest Krem Aktywator Nawilżenia Iwostin Hydro Sensitia? Wskazaniem do
stosowania kosmetyku jest codzienna pielęgnacja skóry suchej, bardzo suchej oraz wrażliwej. W skład kosmetyku wchodzą składniki
dające natychmiastowy efekt nawilżenia skóry, a także efekt jej długotrwałego nawilżenia. Zastosowanie kremu zwiększa poziom
nawilżenia skóry już nawet o 45% przy pierwszej aplikacji, poza tym efekt tego nawilżenia utrzymuje się długotrwale, nawet do 24 godzin
od aplikacji kosmetyku na skórę. Krem Aktywator Nawilżenia Iwostin Hydro Sensitia zapewnia skórze skuteczną ochronę przed
nadmierną przeznaskórkową utratą wody (TEWL), a efekt tego działania utrzymuje się nawet do 24 godzin, zapewniając skórze
optymalne nawilżenie i skuteczną ochronę. Kosmetyk dodatkowo przynosi ukojenie suchej skórze, a także przywraca jej komfort i
łagodzi jej podrażnienia. Krem ponadto sprawia, że zaczerwienienia skóry są mniej widoczne.

W opakowaniu znajduje się 50 ml Kremu Aktywatora Nawilżenia Iwostin Hydro Sensitia. W skład kosmetyku wchodzą składniki dające
nawilżenie natychmiastowe i długotrwałe. Natychmiastowy efekt nawilżenia daje Aqualn+, czyli 3 cząsteczki hialuronianu, których
wnikanie w naskórek sprawia, że na powierzchni naskórka powstaje specjalna „molekularna gąbka”. Długotrwały efekt nawilżenia skóry
daje natomiast znajdujący się w składzie kosmetyku Fucogel®, którego działanie opiera się na zdolności wiązania wody w naskórku oraz
na tworzeniu ochronnego filtra, który to wzmacnia oraz przedłuża nawilżenie skóry, a dodatkowo przyczynia się do naturalnej odnowy
naskórka.

Jak stosować Krem Aktywator Nawilżenia Iwostin Hydro Sensitia? Przed aplikacją kosmetyku po raz pierwszy należy zapoznać się
szczegółowo z informacjami przekazywanymi przez producenta na opakowaniu produktu, a także z całkowitym składem kosmetyku i
zalecanym sposobem jego stosowania. Najlepiej Krem Aktywator Nawilżenia Iwostin Hydro Sensitia nakładać na skórę twarzy, szyi i
dekoltu codziennie rano i/lub wieczorem. Każdorazowo krem powinien być aplikowany na skórę oczyszczoną. Kosmetyk stosowany
regularnie nie tylko widocznie zwiększa poziom nawilżenia skóry, ale również zabezpiecza ją długotrwale przed utratą wody, korzystnie
wpływając na komfort skórny i łagodząc podrażnienia. Dzięki dbałości o nawilżenie skóry krem przyczynia się też do jej wygładzenia, a
także do poprawy jej kondycji i wyglądu.
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Kosmetyk Krem Aktywator Nawilżenia Iwostin Hydro Sensitia ma przeciwwskazania, co oznacza, że nie każdy powinien z niego
korzystać. Jak w przypadku każdego innego kosmetyku, przeciwwskazaniem do stosowania produktu jest nadwrażliwość na
którykolwiek ze składników znajdujących się w jego formule. Jeżeli zatem pacjent zastosuje kosmetyk i pojawią się u niego objawy
reakcji alergicznej, powinien zaprzestać dalszego stosowania wyrobu i skonsultować się z lekarzem.

Charakterystyka
Codzienna pielęgnacja skóry suchej, bardzo suchej i wrażliwej.

Kompleksowo nawilża
Natychmiast: wzrost poziomu nawilżenia nawet o 45% już po 1. aplikacji.
Na długo: utrzymuje optymalny poziom nawilżenia nawet do 24h.
Chroni przed nadmierną przeznaskórkową utratą wody (TEWL) nawet do 24h, co świadczy o przedłużonym w czasie
nawilżeniu skóry oraz skutecznej jej ochronie.

Tworzy lipidową tarczę ochronną
Przywraca komfort, poprzez uczucie ukojenia i złagodzenia podrażnień.
Zmniejsza widoczność zaczerwienień.

Składniki:
Efekt natychmiast: Aqualn+, 3 rodzaje cząsteczek hialuronianu , które wnikając w naskórek tworzą na jego powierzchni
„molekularną gąbkę”, dając natychmiastowy efekt nawilżenia.
Efekt na długo: Fucogel® dzięki zdolności wiązania wody w naskórku tworzy ochronny filtr wzmacniający i
przedłużający odczucie nawilżenia oraz wspomaga naturalną odnowę naskórka.
Kojące działanie kremu zapewnia PleraSAN®, który wzmacnia dermo-odporność, dzięki czemu skóra staje się bardziej
odporna na działanie czynników zewnętrznych, co ma duże znaczenie w przypadku narażenia na stres.

Poprawa wyglądu i kondycji skóry oraz widoczne wygładzenie.

Stosowanie
Nakładać 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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