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Iwostin purritin rehydrin nawilżający żel do mycia twarzy 150
ml
 

Cena: 24,49 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 150 ml

Postać Żele do mycia twarzy

Producent SANOFI-AVENTIS

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Aqua, Glycerin, Betaine, Sodium Cocoyl Alaninate, Propylheptyl Caprylate, Hyaluronate, Pullulan, Butylene Glycol, Oryza Sativa (Rice) Bran
Extract, Allantoin, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Xanthan Gum, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Parfum, Disodium
EDTA, Glycine Soja (Soybean) Oil, Tocopherol, Sodium Hydroxide.

Charakterystyka
Iwostin Purritin Nawilżający żel do mycia twarzy, który oczyszcza, nawilża i łagodzi podrażnienia powstające w wyniku kuracji
farmakologicznej. Dedykowany jest problemom z suchą skórą na twarzy spowodowanym kuracją dermatologiczną.

Oczyszczający żel do twarzy przywraca przesuszonej skórze twarzy komfort, chroniąc jednocześnie naskórek przed utratą
wody.
Produkt jest częścią linii Iwostin Purritin Rehydrin – kosmetyków po kuracji dermatologicznej, które powstały we współpracy z
polskimi specjalistami z dziedziny dermatologii. Jest ona odpowiedzią na problemy z bardzo suchą skórą twarzy, spowodowaną
kuracją farmakologiczną. - Nawilżający żel do mycia twarzy delikatnie myje, odświeża i usuwa makijaż.
Efekty stosowania Iwostin Purritin Nawilżający żel do mycia twarzy

Oczyszczona i nawilżona skóra twarzy.
Koi suchą skórę twarzy i łagodzi powstałe po kuracji dermatologicznej podrażnienia.

Działanie Iwostin Purritin Nawilżający żel do mycia twarzy
Iwostin Purritin Rehydrin Nawilżający żel do mycia twarzy to produkt o intensywnym i długotrwałym działaniu
oczyszczającym i nawilżającym. Dedykowany jest problemom z wysuszoną skórą, która jest efektem kuracji
dermatologicznej. Iwostin Rehydrin żel do mycia twarzy przywraca skórze poczucie komfortu, oczyszcza, nawilża i koi.
Delikatnie usuwa zanieczyszczenia i makijaż z powierzchni suchej skóry twarzy.
Oczyszcza skórę

Iwostin Rehydrin odświeża nie powodując uczucia ściągnięcia.
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Skutecznie usuwa zanieczyszczenia i makijaż.
Nadaje się do demakijażu oczu (zmywa tusz, kredki i cienie do powiek).

Nawilża i koi
Nawilżający żel do mycia twarzy natychmiastowo przywraca uczucie komfortu. Nie powoduje ściągnięcia i
przesuszenia skóry twarzy.
Wg opinii badanych łagodzi podrażnienia.
Po 3 tygodniach regularnego stosowania Iwostin Purritin Rehydrin żel sprawia, że skóra jest gładsza i bardziej
miękka w dotyku.

Składniki Iwostin Purritin Nawilżający żel do mycia twarzy
Formuła nawilżającego żelu do mycia twarzy jest wynikiem wieloletniego doświadczenia marki Iwostin oraz współpracy
z polskimi dermatologami. Linię Iwostin Purritin Rehydrin cechuje wielowymiarowa skuteczność. Składniki aktywne
zawarte w oczyszczającym żelu do twarzy zmiękczają i wygładzają skórę, chroniąc ją jednocześnie przed utratą wody.
AquaJuve™ Q Mix chroni przed utratą wody. Skóra jest doskonale nawilżona i wygładzona.
Alantoina ma właściwości wygładzające i zmiękczające skórę. Usuwa spękania i zgrubienia. Łagodzi podrażnienia.
Ceramidy roślinne odbudowują struktury lipidowe w naskórku, zapewniając jego spoistość.
Naturalna betaina nawilża naskórek wnikając w głębsze warstwy, redukuje podrażnienia.
Wzmacnia płaszcz hydrolipidowy skóry zapobiegając utracie wody z naskórka

Iwostin Purritin Rehydrin to nawilżający i oczyszczający żel do mycia twarzy przeznaczony do codziennej pielęgnacji wysuszonej
kuracją dermatologiczną skóry.

Stosowanie
Nakładaj niewielką ilość żelu na dłoń lub wacik kosmetyczny, przemywając przesuszoną skórę twarzy. Pozostałości produktu można
spłukać ciepłą wodą lub pozostawić na skórze. Iwostin Purritin Rehydrin Nawilżający żel do mycia twarzy najlepiej stosować dwa razy
dziennie – rano i wieczorem.

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