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Iwostin Rosacin łagodzący krem na noc 40 ml
 

Cena: 58,45 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 40 ml

Postać Kremy

Producent SANOFI-AVENTIS

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Kosmetyk Iwostin Rosacin w postaci łagodzącego kremu na noc jest produktem przeznaczonym do codziennej nocnej pielęgnacji,
który ma lekką i przyjazną dla skóry formułę. Na co jest Łagodzący Krem na Noc Iwostin Rosacin? Wskazaniem do stosowania
kosmetyku jest codzienna pielęgnacja skóry z problemem trądziku różowatego. Krem koi podrażnienia nadreaktywnej skóry, a oprócz
tego przyczynia się do zmniejszenia jej zaczerwienienia. Składniki aktywne zawarte w kremie poprawiają również równowagę
hydrolipidową skóry oraz korzystnie wpływają na barierę ochronną skóry, a przy tym wykazują działanie przeciwrumieniowe i
wspomagające florę bakteryjną skóry. Funkcją Kremu na Noc Iwostin Rosacin jest zmniejszanie widoczności rumienia, a oprócz tego
przynoszenie komfortu skórze nadreaktywnej oraz ukojenia w przypadku jej podrażnień. Działanie Kremu na Noc Iwostin Rosacin to
również nawilżanie skóry i łagodzenie jej dolegliwości.

W opakowaniu znajduje się 40 ml Kremu na Noc Iwostin Rosacin. W skład kosmetyku wchodzą składniki działające łagodząco,
ochronnie i wzmacniająco na skórę. W składzie Kremu na Noc Iwostin Rosacin znajduje się między innymi wyciąg z algi złocistej,
którego działanie polega na redukcji zaczerwienienia skóry oraz zmniejszaniu jej nadreaktywności. Kosmetyk dodatkowo w swojej
formule zawiera Biolin, czyli prebiotyk. Działaniem prebiotyku jest wspomaganie utrzymania równowagi mikroflory skóry. W ten sposób
kosmetyk przyczynia się do wzmocnienia funkcjonowania bariery ochronnej skóry. Skład kremu zawiera dodatkowo Pronalen Aesculus,
który wraz z witaminą C zapewnia ochronę naczynkom, a oprócz tego wykazuje działanie przeciwrumieniowe. Całość uzupełnia dodatek
Lipex Omega 3/6. Składnik ten przyczynia się do przywrócenia bariery hydrolipidowej naskórka, a także prowadzi do poprawy
funkcjonowania bariery ochronnej skóry.

Jak stosować Krem na Noc Iwostin Rosacin? Zanim pacjent skorzysta z kosmetyku, powinien zapoznać się ze wskazówkami
producenta dotyczącymi stosowania produktu kosmetycznego, a także z jego szczegółowym składem. Zaleca się codzienną aplikację
kremu na oczyszczoną wcześniej dokładnie skórę twarzy. Krem powinien być na skórę twarzy nakładany równomiernie i należy
aplikować go na skórę w godzinach wieczornych. Regularnie stosowany krem zmniejsza widoczność naczynek, poza tym przyczynia się
do rozjaśnienia skóry i wyrównania jej kolorytu. Dla maksymalizacji efektów intensywnej pielęgnacji skóry warto połączyć Łagodzący
Krem na Noc Iwostin Rosacin z kosmetykiem z tej samej serii zalecanym do aplikacji na skórę w dzień czy też płynem micelarnym z tej
samej serii.
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Nie wszyscy pacjenci powinni stosować Krem na Noc Iwostin Rosacin, gdyż ma on – jak każdy inny kosmetyk – również 
przeciwwskazania. Produkt nie powinien być stosowany przez osoby, które są nadwrażliwe na jakikolwiek z jego składników, w tym
składniki czynne lub pomocnicze. Jeśli podczas stosowania kosmetyku wystąpią objawy sugerujące reakcję alergiczną, należy odstawić
produkt i skonsultować się z lekarzem.

Charakterystyka
Codzienna pielęgnacja skóry z problemem trądziku różowatego
Aktywna formuła walki z rumieniem:

Wyciąg z algi złotej: zmniejszają nadreaktywność skóry i zaczerwienienia.
Pronalen Aesculus: wraz z witaminą C chroni naczynka, działa przeciwrumieniowo.
Lipex Omega 3/6: przywraca równowagę hydrolipidową naskórka i poprawia funkcjonowanie bariery ochronnej.
Biolin: prebiotyk, wspomaga utrzymanie równowagi flory bakteryjnej, dzięki czemu wzmacnia barierę ochronną wrażliwej,
podatnej na uszkodzenia skóry.

Stosowanie
Nakładać codziennie wieczorem na oczyszczona skórę twarzy.

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