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Iwostin purritin aktywny krem 40 ml
 

Cena: 47,00 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 40 ml

Postać Kremy

Producent SANOFI-AVENTIS

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Aqua, Isohexadecane, Glycerin, Cyclopentasiloxane, Glyceryl Stearate, Dicaprylyl Carbonate, Aluminum Starch Octenylsuccinate,
Cyclohexasiloxane, PEG-100 Stearate, Pentaerythrityl Distearate, Glyceryl Stearate SE, Cetearyl Alcohol, Propylene Glycol, Hexamidine
Diisethionate, Pistacia Lentiscus Gum, Lecithin, Sodium Hyaluronate, Saccharide Isomerate, Retinyl Palmitate, Lactic Acid, Glycolic Acid,
Malic Acid, Salicylic Acid, Polyacrylate-13, Polyisobutene, Zinc PCA, Phenoxyethanol, Allantoin, Xanthan Gum, Triethanolamine,
Polysorbate 20, Alcohol, Ethylhexylglycerin, PEG-8, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Ascorbic Acid, Citric Acid, Disodium EDTA, Parfum,
Sorbitan Isostearate, Arachis Hypogaea (Peanut) Oil.

Charakterystyka
Iwostin Purritin Aktywny krem, który pomaga zredukować zmiany trądzikowe już w 7 dni. To krem na trądzik, który widocznie zmniejsza
niedoskonałości, jednocześnie ogranicza skłonność do ich powstawania. Produkt przeznaczony jest do pielęgnacji skóry trądzikowej,
wrażliwej, tłustej i mieszanej.

Aktywna formuła tego kremu nawilżającego do cery trądzikowej poprawia wygląd skóry, dając uczucie komfortu i świeżości.
Składniki aktywne ograniczają namnażanie się bakterii, dając długotrwałe efekty. Aktywny krem z linii Iwostin Purritin działa
również jako krem matujący, widocznie redukując pory i nadmierne błyszczenie się skóry.
Efekty stosowania Iwostin Purritin Aktywny krem 

Krem do cery trądzikowej poprawia ogólny wygląd skóry, dając uczucie komfortu.
Mniej widoczne niedoskonałości.
Krem matujący do twarzy zapewnia długotrwałe zmatowienie.

Działanie Iwostin Purritin Aktywny krem
Iwostin Purritin Aktywny krem widocznie redukuje niedoskonałości, ogranicza namnażanie się bakterii, nawilża skórę i
daje efekt długotrwałego zmatowienia. Działa nie tylko jako krem do twarzy trądzikowej, ale sprawdza się również jako
krem matujący na dzień do skóry tłustej oraz mieszanej.
Redukuje zmiany trądzikowe

Iwostin Purritin Aktywny krem zmniejsza widoczność zmian trądzikowych już w 7 dni.
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Redukuje wydzielanie sebum, zmniejszając nadmierną połyskliwość skóry, szczególnie w strefie T.
Zmniejsza skłonność do powstawania nowych zmian

Ogranicza rozwój bakterii, pomagając uzyskać długotrwałe efekty kuracji pielęgnacyjnej.
krem do cery tłustej poprawia nawilżenie skóry o średnio 29% już po 1. aplikacji.

Utrzymuje nawilżenie skóry do 24h.
Składniki Iwostin Purritin Aktywny krem

Krem do skóry trądzikowej Iwostin Purritin oparty jest na wielowymiarowej formule. Składniki aktywne wspierają
długotrwałe efekty kuracji, niwelując zmiany i podrażnienia. Pomagają utrzymać też odpowiedni poziom nawilżenia
skóry.
Innowacyjny Cobiostab 400 wykazuje działanie ograniczające rozwój bakterii.
Zincidone® (połączenie cynku i molekuły PCA) redukuje wydzielanie sebum i zapobiega powstawaniu niedoskonałości.
Alfa-hydroksykwasy (kwasy AHA) i Beta-hydroksykwasy (kwasy BHA) usuwają warstwy martwych i zrogowaciałych
komórek i delikatnie złuszczają.
Kompleks matujący redukuje widoczność porów i błyszczenie skóry. Zmniejsza aktywność gruczołów łojowych i
przepływ łoju.
Palmitynian retinolu: posiada właściwości wspomagające odnowę i wzmocnienie naskórka. Pełni funkcję
antyoksydacyjną.

Krem przeznaczony jest do codziennej pielęgnacji skóry tłustej, mieszanej i trądzikowej.
Odpowiedni, jako krem na trądzik młodzieńczy, krem matujący i krem nawilżający do skóry trądzikowej.

Stosowanie
Nakładaj Iwostin Purritin aktywny krem 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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