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Iwostin Hydro Sensitia - odżywczy krem na noc z witaminami
C+E 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
 

Charakterystyka
Krem z witaminą C Iwostin Hydro Sensitia+ odżywczy krem na noc z Vit. C+E, stworzony został z myślą o potrzebach i problemach
bardzo suchej i wrażliwej skóry. Krem na noc to specjalna nocna kuracja o działaniu pielęgnacyjno-naprawczym.

Iwostin Hydro Sensitia+ Odżywczy krem na noc z Vit. C+E to ulga dla suchej skóry, która jest wrażliwa i podatna na podrażnienia.
Składniki aktywne zawarte w kremie z witaminą E i C intensywnie odżywiają bardzo suchą skórę i działają naprawczo. Wspierają
intensywne nawilżenie twarzy, a także uzupełniają warstwę lipidową, chroniąc przed utratą wody.
Krem do bardzo suchej skóry Iwostin łagodzi uczucie napięcia i suchości, przynosząc ukojenie skóry.
Efekty stosowania Iwostin Hydro Sensitia+ odżywczego kremu na noc z Vit. C+E

Widocznie nawilżona i ukojona skóra.
Odżywienie i nocna regeneracja.
Ochrona przed utratą wody z naskórka bez uczucia lepkości i przeciążenia.
Sucha skóra odzyskuje miękkość i delikatność, wyglądając na zadbaną i wypoczętą.

Działanie Iwostin Hydro Sensitia+ odżywczego kremu na noc z Vit. C+E
Krem odżywczy na noc z witaminą C i E Iwostin Hydro Sensitia+ to ulga dla suchej skóry, która wymaga specjalnej
pielęgnacji. Intensywnie nawilża, odżywia i koi podrażnienia, chroniąc przed nadmierną utratą wody w naskórku.
Odżywczy krem do twarzy niweluje szkodliwe działanie czynników zewnętrznych.
Odżywia i działa naprawczo:

Regularnie stosowany krem do bardzo suchej skóry, zmniejsza widoczność zmarszczek oraz skłonność do ich
powstawania, zapewniając uczucie regeneracji naskórka.
Krem z wit. C i E widocznie ujędrnia skórę, sprawiając, że znikają oznaki zmęczenia. Poprawia kondycję skóry,
wygładzając ją i czyniąc bardziej odporną na stres i zmęczenie.

Intensywnie nawilża i chroni przed utratą wody:
Krem odżywczy do twarzy łagodzi uczucie suchości i napięcia, przynosząc ulgę dla suchej skóry.
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Chroni skórę przed utratą wody i niepożądanym działaniem czynników zewnętrznych uzupełniając warstwę
lipidową.

Składniki Iwostin Hydro Sensitia+ odżywczego kremu na noc z Vit. C+E
Krem do skóry suchej oparty jest na innowacyjnej odżywczej formule. Iwostin Hydro Sensitia+ Odżywczy krem na noc z
Vit. C+E zawiera antyoksydacyjny kompleks przeciwdziałający oznakom starzenia się skóry. Ceramidy roślinne chronią
bardzo suchą skórę przed nadmierną utratą wody.
Antyoksydacyjny kompleks witamin C+E* przeciwdziała przedwczesnemu pogarszaniu się kondycji skóry (starzeniu)
oraz podrażnieniom. Witamina E na twarz neutralizuje wolne rodniki, działając antyoksydacyjnie. Kompleks poprawia
wygląd skóry, ma działanie nawilżające i ujędrniające.
Ceramidy roślinne naśladują działanie naturalnie występujących w skórze ceramidów. Odbudowują cement
międzykomórkowy w warstwach rogowych skóry, poprawiając spójność bariery naskórkowej. Dzięki temu chronią przed
utratą wody i sprawiają, że skóra staje się odporna na działanie czynników zewnętrznych.

Krem do cery suchej i wrażliwej Iwostin Hydro Sensitia+ odżywczy krem na noc z Vit. C+E przeznaczony jest do codziennej
nocnej pielęgnacji

* Na podstawie badań aplikacyjnych i aparaturowych.

Stosowanie
Nakładaj go wieczorem na oczyszczoną skórę twarzy i szyi. Regularne stosowanie odżywczego kremu do twarzy z witaminą C i E z linii
Hydro Sensitia+ intensywnie odżywi i nawilży wrażliwą skórę.

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