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Iwostin Hydro Sensitia - krem ochronny z lipidami na zimę
SPF20 - 50 ml
 

Cena: 49,70 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 50 ml

Postać Kremy

Producent SANOFI-AVENTIS

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Kosmetyk Iwostin Hydro Sensitia w postaci Kremu Ochronnego z Lipidami na Zimę SPF20 przeznaczony jest do codziennego
stosowania na skórę, w tym szczególnie w miesiącach zimowych. Kosmetyk może być stosowany już u dzieci w wieku powyżej 3
miesięcy, poza tym można stosować go u dzieci starszych, młodzieży oraz osób dorosłych.

Na co jest Krem Ochronny z Lipidami na Zimę SPF20 Iwostin Hydro Sensitia? Wskazaniem do stosowania kosmetyku jest codzienna
pielęgnacja oraz ochrona skóry, która narażona jest na niekorzystny wpływ czynników zewnętrznych, w tym szczególnie w przypadku
ekspozycji na mrozy.
Funkcją Kremu Ochronnego z Lipidami na Zimę SPF20 Iwostin Hydro Sensitia jest łagodzenie podrażnień i przynoszenie ukojenia, a
przy tym nawilżanie skóry oraz jej natłuszczanie. Kosmetyk przywraca też naturalne funkcje ochronne skóry, poza tym zmniejsza
napięcie skóry związane z jej wysuszeniem. Działanie Kremu Ochronnego z Lipidami na Zimę SPF20 Iwostin Hydro Sensitia polega też
na wygładzaniu skóry i poprawie jej wyglądu, a oprócz tego na odżywianiu i regenerowaniu naskórka.

W opakowaniu znajduje się 50 ml Kremu Ochronnego z Lipidami na Zimę SPF20 Iwostin Hydro Sensitia. W skład kosmetyku wchodzi
szereg starannie dobranych składników aktywnych, których zadaniem jest ochrona skóry, jej regeneracja i odżywienie. Kosmetyk w
swoim składzie ma Phytowax®. Jest to składnik, którego zadaniem jest odbudowa naturalnej struktury lipidowej skóry, co możliwe jest
poprzez dostarczanie do skóry niezbędnych kwasów tłuszczowych NNKT. W składzie kosmetyku znajdują się również trójglicerydy
kaprylowo-kaprynowe, których działanie opiera się na uzupełnianiu lipidów w skórze, co w konsekwencji skutkuje wzmocnieniem jej
warstwy ochronnej oraz wygładzeniem. Zawarta w kremie ochronnym witamina E natomiast jest antyoksydantem, który wspomaga
ochronę przed wolnymi rodnikami, a dodatkowo działa na skórę wygładzająco i nawilżająco. Krem Ochronny z Lipidami na Zimę SPF20
Iwostin Hydro Sensitia w swojej formule ma również olej macadamia, który ma za zadanie natłuszczać skórę oraz wygładzać ją i
zmiękczać. W składzie produktu kosmetycznego nie zabrakło też filtrów UV. Są to UVB: SPF 20/ UVA: 8,7, których zadaniem jest ochrona
skóry przed szkodliwym działaniem promieniowania UV.
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Jak stosować Krem Ochronny z Lipidami na Zimę SPF20 Iwostin Hydro Sensitia? Przed zastosowaniem kosmetyku należy dokładnie
zapoznać się ze wskazówkami producenta dotyczącymi prawidłowego używania kremu, a także ze szczegółowym składem produktu.
Krem zaleca się rozkładać na skórę równomiernie, rozprowadzając go w tych partiach skóry, które szczególnie narażone są na
niekorzystne działanie czynników zewnętrznych. Aplikację kremu na skórę można w ciągu dnia powtarzać zgodnie z zapotrzebowaniem.

Kosmetyk Krem Ochronny z Lipidami na Zimę SPF20 Iwostin Hydro Sensitia nie powinien być stosowany przez każdego pacjenta,
ponieważ ma przeciwwskazania. Nie należy z niego korzystać w przypadku uczulenia na choć jeden ze składników znajdujących się w
jego formule. Jeśli podczas stosowania kosmetyku wystąpią objawy mogące sugerować nadwrażliwość na produkt kosmetyczny,
należy zaprzestać jego używania i zasięgnąć porady lekarza. Kosmetyk nie powinien być też stosowany w okolicy podpieluszkowej.

Charakterystyka

Codzienna pielęgnacja i ochrona skóry narażonej na działanie szkodliwych czynników zewnętrznych, szczególnie w trakcie
mrozów.
Ochrona i dermoodporność

Pozostawia na skórze ochronny film, zabezpieczając przed wysuszeniem i podrażnieniami spowodowanymi wiatrem i
mrozem.
Łagodzi podrażnienia i koi.
Nawilża i wyraźnie natłuszcza skórę.
Przywraca naturalne funkcje ochronne skóry.

Regeneracja i odżywienie
Wyraźnie wygładza i poprawia ogólny wygląd skóry.
Odżywia i regeneruje naskórek.
Odczuwalnie zmniejsza napięcie skóry spowodowane wysuszeniem, czy podrażnieniami.

Efekty: Skóra odporna na wiatr i mróz, odzyskuje komfort i zdrowszy wygląd.
Składniki aktywne:

Phytowax ® – odbudowuje naturalną strukturę lipidową skóry i dostarcza niezbędne kwasy tłuszczowe NNKT.
Trójglicerydy kaprylowo-kaprynowe – uzupełniają lipidy w skórze, pozostawiając ją wzmocnioną i wygładzoną
Witamina E – wygładza i nawilża skórę.
Olej macadamia – natłuszcza, zmiękcza i wygładza szorstką skórę.
Filtry UVB: SPF 20/ UVA: 8,7 – chronią przed szkodliwym działaniem promieniowania UV.

Powyżej 3 miesiąca życia

Stosowanie
Równomiernie rozprowadzić krem na partiach skóry narażonych na wpływ czynników zewnętrznych. Powtarzać aplikację kilkakrotnie w
ciągu dnia. Nie stosować w okolicy podpieluszkowej.

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