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Iwostin purritin tonik oczyszczający 215 ml
 

Cena: 39,70 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 215 ml

Postać Toniki

Producent SANOFI-AVENTIS

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis
Poznaj Tonik oczyszczający Iwostin Purritin, który skutecznie oczyszcza twarz i szyję, redukując wydzielanie sebum. Tonik do twarzy
przeznaczony jest do codziennej pielęgnacji skóry tłustej i trądzikowej. Dzięki składnikom zawartym w formule produkt zapewnia
uczucie odświeżenia, zwęża pory i matuje błyszczącą skórę. Iwostin Purritin tonik oczyszcza, pielęgnuje i koi.

Regularne stosowanie produktu zmniejsza widoczność porów i skłonność do powstawania niedoskonałości. Tonik do cery trądzikowej i
tłustej jest preparatem o wysokim stopniu tolerancji dla skóry, który został przebadany dermatologicznie.

Efekty stosowania toniku oczyszczającego Iwostin Purritin

Iwostin tonik z linii Purritin sprawia, że skóra twarzy jest skutecznie oczyszczona.
Tonik do twarzy trądzikowej łagodzi podrażnienia i zaczerwienienia, dzięki zawartości alantoiny i wyciągu z aloesu
Nie pozostawia efektu ściągnięcia skóry, dając uczucie odświeżenia.

Działanie toniku oczyszczającego Iwostin Purritin
Tonik do cery tłustej i trądzikowej delikatnie oczyszcza skórę.Sprawia, że pory są mniej widoczne i zwężone. Iwostin Purritin tonik
redukuje wydzielanie sebum i pielęgnuje wymagającą skórę twarzy, dając efekt zmatowienia.

Tonik oczyszczający Iwostin Purritin oczyszcza i pielęgnuje skórę twarzy.
Działa kojąco, zapobiegając powstawaniu niedoskonałości.
Regularne stosowanie toniku do twarzy zwęża pory i zmniejsza ich widoczność.
Tonik do twarzy reguluje wydzielanie sebum i niweluje błyszczenie się skóry.

Składniki toniku oczyszczającego Iwostin Purritin
Formuła produktu Iwostin tonik do cery trądzikowej i tłustej oparta jest na oczyszczających, pielęgnujących i łagodzących składnikach.
Ich wyjątkowe połączenie sprawia, że stosowanie toniku do twarzy przynosi ukojenie podrażnionej skórze, a także poprawia jej wygląd.
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Zincidone wspomaga redukcję wydzielania sebum, regulując procesy zachodzące w skórze i zapobiegając powstawaniu
niedoskonałości.
Alantoina, pantenol, wyciąg z aloesu zawarte w toniku oczyszczającym Iwostin Purritin koją i łagodzą podrażnienia, redukując
zaczerwienienia skóry.

Cechy

skóra trądzikowa, tłusta, mieszana, wrażliwa
zmniejsza wydzielanie sebum
zwęża pory i koi

Składniki
Aqua, PEG-6 Caprylic/Capric Glycerides, Methylpropanediol, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Caprylyl Glycol, Sodium PCA, Magnesium PCA,
Zinc PCA, Manganese PCA, Panthenol, Pantolactone, Allantoin, Propylene Glycol, Phenylpropanol, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate,
Phenoxyethanol, Hexamidine Diisethionate, Disodium EDTA, Triethanolamine, Parfum

Stosowanie
Zastosowanie toniku oczyszczającego Iwostin Purritin
Iwostin Purritin tonik oczyszczający dedykowany jest specjalnym potrzebom skóry tłustej i trądzikowej. Produkt powinien być
stosowany regularnie podczas porannej i wieczornej pielęgnacji jako tonik do skóry trądzikowej.
Twarz i szyję należy przetrzeć płatkiem kosmetycznym nasączonym tonikiem, omijając wrażliwe okolice oczu.

Producent
Perrigo Poland Sp. z o.o.

Zawartość opakowania
215

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/

