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Iwostin Purritin krem Fast AZG 40 ml
 

Cena: 25,90 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 40 ml

Postać Kremy

Producent SANOFI-AVENTIS

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Aqua, Isohexadecane, Caprylic/Capric Triglyceride, Niacynamide, Methylpropanediol, Glycerin, Glyceryl Stearate SE, Potassium Azeloyl
Diglycinate, Cetearyl Alcohol, Pentaerythrityl Distearate, Caprylyl Glycol, Distarch Phosphate, Lactobionic Acid, Stearic Acid, Inulin,
Sodium Hyaluronate, Alpha-Glucan Oligosaccharide, Sodium Stearoyl Glutamate, Phenylpropanol, Disodium EDTA, Xanthan Gum,
Phenoxyethanol, Parfum.

Charakterystyka
Iwostin Purritin Krem FAST AZG, który widocznie zmniejsza nasilenie zmian trądzikowych, łagodzi podrażnienia i zaczerwienienia. To
także krem matujący, który redukuje wydzielanie sebum. Dedykowany jest skórze tłustej, mieszanej, trądzikowej i wrażliwej.

Krem do cery trądzikowej wyrównuje koloryt skóry, sprawiając, że jest widocznie rozjaśniona i odzyskuje swój blask
Iwostin Purritin krem FAST AZG ma lekką i nietłustą formułę opartą na azeloglicynie, która łatwo i szybko się wchłania,
przywracając komfort skóry.
Efekty stosowania Iwostin Purritin Krem FAST AZG

Redukcja wydzielania sebum.
Działanie matujące i wyrównujące koloryt skóry.
Łagodzenie podrażnień i zaczerwienień.
Zmniejszenie nasilenia zmian trądzikowych i niedoskonałości.

Działanie Iwostin Purritin Krem FAST AZG
Iwostin Purritin Krem FAST AZG to krem z prebiotykiem, który odżywia mikrobiom skóry, wspiera odbudowę naturalnej
bariery ochronnej i łagodzi podrażnienia. Sprawdza się, jako krem do cery tłustej i mieszanej, działając na zaskórniki,
krostki i błyszczenie skóry w strefie T.
Odpowiedni również jako krem dla nastolatków
Krem matujący do twarzy w krótkim czasie redukuje wydzielanie sebum, pozostawiając skórę przyjemnie matową nawet
do 8 godzin.
Łagodzi podrażnienia i zmniejsza zaczerwienienia powstałe w skutek zmian trądzikowych.
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Widocznie zmniejsza nasilenie zmian trądzikowych i nierówności.
Sprawia, że skóra odzyskuje swój blask, a jej koloryt jest ujednolicony.

Składniki Iwostin Purritin Krem FAST AZG
Aktywna formuła kremu do cery trądzikowej Iwostin Purritin oparta jest o 5% stężenie azeloglicyny, dzięki czemu już po
pierwszej aplikacji zmniejsza się aktywność bakterii.
Azeloglicyna 5% – redukuje wydzielanie sebum, wpływając na zmniejszenie błyszczenia się skóry oraz problemu
trądziku. Nawilża, wygładza, rozjaśnia przebarwienia.
Kwas laktobionowy 1% – wspomaga odnowę naskórka, chroni skórę przed utratą wody.
Niacynamid (wit. B3) 4% – poprawia ogólny wygląd skóry, wspiera redukcję zmian trądzikowych, wygładza i wyrównuje
koloryt skóry.
Biolin – prebiotyk, normalizuje mikrobiotę skóry, przywracając jej prawidłowe funkcje, redukuje zaczerwienienia. Pomaga
odbudować barierę ochronną wrażliwej skóry.

Krem matujący na dzień przeznaczony jest do codziennej pielęgnacji skóry mieszanej, tłustej, trądzikowej i wrażliwej.

Stosowanie
Nakładaj go codziennie rano i wieczorem na oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu. Iwostin Purritin krem FAST AZG można
wykorzystywać jako bazę pod makijaż, zwiększając jego trwałość.

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