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Iwostin Hydro Sensitia - przeciwzmarszczkowy krem + serum
(2w1) 40 ml
 

Cena: 56,75 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 40 ml

Postać Kremy

Producent SANOFI-AVENTIS

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Kosmetyk Iwostin Hydro Sensitia to przeciwzmarszczkowy krem + serum (2w1), który jest produktem o innowacyjnej formule łączącej
w sobie właściwości skutecznego kremu intensywnie nawilżającego z działaniem wygładzającym serum przeciwzmarszczkowego.
Takie połączenie sprawia, że kosmetyk działa na skórę wielowymiarowo, dostosowując się idealnie do jej szczególnych potrzeb. Na co
jest przeciwzmarszczkowy krem + serum (2w1) Iwostin Hydro Sensitia? Wskazaniem do stosowania kosmetyku jest pielęgnacja skóry
suchej i wrażliwej, która ma oznaki starzenia i narażona jest szczególnie na okresowe spadki nawodnienia, w tym między innymi w
związku z intensywnym wysiłkiem fizycznym, menstruacją czy też menopauzą. Kosmetyk przyczynia się do intensywnego nawilżenia
suchej skóry, a dodatkowo jego działanie sprzyja redukcji i wygładzaniu zmarszczek, co w konsekwencji sprawia, że skóra odzyskuje
wcześniejszy blask i prezentuje się młodziej.

W opakowaniu znajduje się 40 ml przeciwzmarszczkowego kremu + serum (2w1) Iwostin Hydro Sensitia. W skład kosmetyku wchodzą
składniki o działaniu intensywnie nawilżającym, które zapewniają skórze skuteczną ochronę przed utratą wody. W składzie kosmetyku
znaleźć można między innymi kwas hialuronowy, który intensywnie nawilża skórę oraz chroni ją przed utratą wody. Dodatkowo skład
kremu bogata jest w kwasy omega-3 i omega-6, dzięki którym dodatkowo już po godzinie od aplikacji kremu można zauważyć lepsze
nawilżenie i odżywienie wrażliwej skóry.
W składzie kosmetyku znaleźć można również Suberlift™. Jest to składnik o właściwościach wygładzających i ujędrniających, który
zapewnia skórze efekt liftingu niemalże bezpośrednio po zastosowaniu. Przeciwzmarszczkowy krem + serum (2w1) Iwostin Hydro
Sensitia w składzie ma również Dermican. Jest to peptyd uelastyczniający skórę, który przyczynia się do jej wygładzenia, a dodatkowo
ma działanie przeciwzmarszczkowe.

Jak stosować przeciwzmarszczkowy krem + serum (2w1) Iwostin Hydro Sensitia? Przed zastosowaniem kosmetyku należy zapoznać
się z informacjami podawanymi przez producenta na opakowaniu produktu. Zaleca się codzienne stosowanie kosmetyku na skórę
twarzy. Przeciwzmarszczkowy krem + serum (2w1) Iwostin Hydro Sensitia najlepiej aplikować na skórę twarzy dwa razy dziennie, to
znaczy rano i wieczorem. Z kosmetyku można korzystać jednak nie tylko jak z codziennego kremu do pielęgnacji twarzy, ale również jak
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z okresowo stosowanego serum aplikowanego pod krem. Każdorazowo przeciwzmarszczkowy krem + serum (2w1) Iwostin Hydro
Sensitia powinien być aplikowany na skórę twarzy wcześniej dokładnie oczyszczoną.

Przeciwzmarszczkowy krem + serum (2w1) Iwostin Hydro Sensitia to kosmetyk, którego nie mogą stosować wszystkie osoby ze
wskazaniami, ponieważ ma – jak każdy inny kosmetyk – także przeciwwskazania. Z produktu nie należy korzystać, jeżeli pacjent jest
nadwrażliwy na którykolwiek z jego składników. Jeśli pacjent zatem zauważy u siebie jakiekolwiek objawy nadwrażliwości na
zastosowany kosmetyk, powinien zaprzestać jego dalszego używania i skonsultować się z lekarzem.

Charakterystyka

Wielowymiarowa skuteczność oparta na połączeniu składników:
Intensywnie nawilżających i chroniących przed utratą wody tj. kwas hialuronowy oraz kwasy Omega 3 i 6.
Wygładzających i ujędrniających: tj Suberlift™, który zapewnia natychmiastowe odczucie liftingu skóry oraz Dermican  -
przeciwzmarszczkowy peptyd, który uelastycznia i wygładza skórę.

Produkt przeznaczony do skóry suchej, wrażliwej i z oznakami starzenia, narażonej na okresowe spadki nawodnienia.

Stosowanie
Stosować rano i wieczorem na oczyszczoną skórę twarzy, jako codzienny krem lub okresowo, jako nawilżające serum pod krem.

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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
mailto:bok@aptekaotc.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

