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Iwostin Hydro Sensitia krem intensywnie nawilżający spf15
50 ml - dostępna ostatnia sztuka
 

Cena: 43,60 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 50 ml

Postać Kremy

Producent PERRIGO

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka
Intensywnie nawilżający krem Iwostin Hydro Sensitia, który stworzony został z myślą o potrzebach i problemach suchej i wrażliwej
skóry. Produkt długotrwale nawilża i wzmacnia dermo-odporność.

Iwostin Hydro Sensitia SPF 15 to krem nawilżający o lekkiej konsystencji dedykowany codziennej pielęgnacji. Znacznie poprawia
nawilżenie i elastyczność skóry.
Krem nawilżający do twarzy Iwostin koi podrażnioną, zaczerwienioną skórę. Iwostin Hydro Sensitia krem intensywnie
nawilżający chroni też skórę przed szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych, tworząc specjalną barierę ochronną.
Krem z witaminą E chroni skórę przed wolnymi rodnikami (witamina E ma właściwości antyoksydacyjne).
Efekty stosowania Iwostin Hydro Sensitia SPF 15 kremu intensywnie nawilżającego

Wielowymiarowa skuteczność potwierdzona klinicznie.
Intensywne nawilżenie – eliminuje wrażenie suchości i nadmiernej szorstkości.
Skóra staje się elastyczna i przyjemna w dotyku.

Działanie Iwostin Hydro Sensitia SPF 15 kremu intensywnie nawilżającego
Iwostin krem nawilżający długotrwale nawilża wysuszoną i wrażliwą skórę twarzy, wzmacniając jej dermo-odporność.
Uelastycznia skórę i koi podrażnienia, wspierając barierę ochronną naskórka.
Długotrwale nawilża do 24h*:

Krem do bardzo suchej skóry poprawia poziom nawilżenia skóry średnio o 70% już po 1h od aplikacji.
Podwyższony poziom nawilżenia utrzymuje się do 24h.
Nawilżający krem do twarzy sprawia, że skóra staje się elastyczna, wyraźnie wygładzona i przyjemna w dotyku.

Wzmacnia dermo-odporność:
Już po 1. aplikacji koi podrażnioną, zaczerwienioną skórę.
Krem mocno nawilżający pielęgnuje, dając odczucie komfortu oraz zadbanej skóry.
Iwostin Hydro Sensitia krem intensywnie nawilżający z SPF 15 stosowany regularnie chroni skórę przed
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szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych.
Składniki Iwostin Hydro Sensitia SPF 15 kremu intensywnie nawilżającego

Formuła produktu oparta jest na wielowymiarowej skuteczności, którą potwierdzają badania kliniczne. Mocno
nawilżający krem do twarzy zawiera Complex Aktywny PREREGEN® PF i witaminę E, które dbają o suchą i wrażliwą
skórę.
Unikalny Complex Aktywny PREREGEN® PF – działa na dwóch poziomach:

I Krem z SPF 15 tworzy tarczę ochronną na skórze, minimalizując działanie negatywnych czynników
zewnętrznych, takich jak promieniowanie UV, zanieczyszczenie czy suchość powietrza.
II Codzienny krem nawilżający łagodzi podrażnienia, wzmacnia skórę dzięki proteinom sojowym o działaniu
nawilżającym i ochronnym. Skóra staje się bardziej odporna na okresowe spadki kondycji i jest mniej podatna na
procesy starzenia.

Witamina E 1% – działa antyoksydacyjnie
Krem o lekkiej konsystencji, dedykowany codziennej kompleksowej pielęgnacji wrażliwej i bardzo suchej skóry twarzy.

* Na podstawie badań aplikacyjnych i aparaturowych

Stosowanie
Nakładaj Iwostin Hydro Sensitia Krem intensywnie nawilżający codziennie rano i wieczorem na oczyszczoną skórę twarzy i szyi.
Regularne stosowanie codziennego kremu nawilżającego z linii Hydro Sensitia długotrwale nawilża i chroni skórę przed niepożądanym
działaniem czynników zewnętrznych.

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