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Iwostin solecrin purritin krem ochronny do skóry tłustej i
trądzikowej spf 50+ 50 ml
 

Cena: 56,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 50 ml

Postać Kremy

Producent SANOFI-AVENTIS

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Kosmetyk Iwostin Solecrin Purritin krem ochronny do skóry tłustej i trądzikowej SPF 50+ w postaci kremu jest produktem o lekkiej i
niekomedogennej konsystencji, który bardzo szybko się wchłania i nie przyczynia się do zapychania porów czy też do nadmiernego
obciążania skóry. Efekty stosowania kosmetyku widoczne są już po pierwsztm zastosowaniu.

Na co jest Iwostin Solecrin Purritin krem ochronny do skóry tłustej i trądzikowej SPF 50+? Wskazaniem do stosowania kosmetyku jest
pielęgnacja skóry trądzikowej i tłustej oraz jej bardzo wysoka ochrona przed szkodliwym działaniem promieniowania słonecznego.
Składniki zawarte w kremie redukują wydzielanie sebum, a oprócz tego sprawiają, że skóra staje się zmatowiona. Produkt zwiększa
również równowagę hydrolipidową skóry, co ma duże znaczenie, jeśli chodzi o ryzyko podrażnień czy też ryzyko pojawiania się
odczynów alergicznych. Zawarte w kremie filtry chronią natomiast skórę przed wpływem promieniowania UV.

W opakowaniu znajduje się 50 ml Iwostin Solecrin Purritin krem ochronny do skóry tłustej i trądzikowej SPF 50+. W skład kosmetyku
wchodzą składniki, które chronią skórę przed działaniem promieniowania UVA i UVB, a także absorbują nadmiar sebum ze skóry i nadają
skórze matowy wygląd. Kosmetyk w swoim przemyślanym składzie ma 3 różne rodzaje filtrów przeciwsłonecznych, które zapewniają
skórze wysoki poziom ochrony przed niekorzystnym wpływem promieniowania słonecznego. W Iwostin Solecrin Purritin krem ochronny
do skóry tłustej i trądzikowej SPF 50+ znaleźć można filtry organiczne, których zadanie polega na pochłanianiu promieniowania UVA i
UVB, a także filtry mineralne, które odbijają promieniowanie UVA i UVB. Dodatkowo w składzie kosmetyku znajduje się filtr
immunologiczny Antileukine 6®, który zapewnia wzmocnioną ochronę anty-UV, a także przyczynia się do wzmocnienia równowagi
hydrolipidowej skóry. W składzie kosmetyku znaleźć można również inne składniki aktywne, w tym witaminę E o właściwościach
antyoksydacyjnych, a także Physiogenyl®, który działa nawilżająco czy też Dry-Flo® PC, który absorbuje nadmiar sebum. Szczegółowy
skład kosmetyku można sprawdzić na jego opakowaniu.

Jak stosować kosmetyk Iwostin Solecrin Purritin krem ochronny do skóry tłustej i trądzikowej SPF 50+? Zaleca się aplikację kremu na
skórę przynajmniej 15 minut przed jej planowaną ekspozycją na promieniowanie słoneczne. Jeśli pacjent będzie długotrwale przebywać

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/iwostin-solecrin-purritin-krem-ochronny-do-skory-tlustej-i-tradzikowej-spf-50-50-ml.html
http://www.aptekaotc.pl/iwostin-solecrin-purritin-krem-ochronny-do-skory-tlustej-i-tradzikowej-spf-50-50-ml.html
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

na słońcu lub preparat zetrze się z powierzchni skóry, zaleca się ponowną aplikację kremu. Efekty zastosowania kosmetyku Iwostin
Solecrin Purritin krem ochronny do skóry tłustej i trądzikowej SPF 50+ widoczne są już od pierwszego jego użycia.

Kosmetyk Iwostin Solecrin Purritin krem ochronny do skóry tłustej i trądzikowej SPF 50+ ma przeciwwskazania. Nie należy z niego
korzystać w przypadku nadwrażliwości na chociaż 1 z zawartych w nim składników. W przypadku wystąpienia objawów alergicznych po
zastosowaniu kremu zaleca się zaprzestanie jego dalszego stosowania i konsultację z lekarzem.

Składniki
Aqua, Dicaprylyl Carbonate, C12-15 Alkyl Benzoate, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Titanium Dioxide, Glycerin, Butyl
Methoxydibenzoylmethane, Potassium Cetyl Phosphate, Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol (nano), Bis-
Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine, Caprylic/Capric Triglyceride, Hydrogenated Polydecene, VP/Eicosene Copolymer, Glyceryl
Stearate SE, Cetearyl Alcohol, Aluminum Starch Octenylsuccinate, Methyl Methacrylate Crosspolymer, Sodium Hyaluronate, Laminaria
Ochroleuca Extract, Manganese PCA, Zinc PCA, Magnesium PCA, Sodium PCA, Squalane, Propylene Glycol, Panthenol, Decyl Glucoside,
Tocopheryl Acetate, Polysorbate 60, Tocopherol, Ascorbic Acid, Ascorbyl Palmitate, PEG-8, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium
Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Sorbitan Isostearate, Pantolactone, BHT, Hydroxystearic Acid, Xanthan Gum, Citric Acid, Disodium
EDTA, Potassium Sorbate, Ethylhexylglycerin, Phenoxyethanol, Parfum.

Charakterystyka
Iwostin SOLECRIN PURRITIN krem ochronny SPF 50+, który zapewnia bardzo wysoką ochronę przed słońcem. Produkt dedykowany jest
skórze trądzikowej i tłustej. Iwostin krem z filtrem nie tylko chroni delikatną skórę, ale zapewnia jej matowy wygląd.

Krem do cery trądzikowej wykazuje wysoki stopień tolerancji dla skóry, jest też fotostabilny i niekomedogenny.
Lekka konsystencja kremu do cery tłustej nie zatyka porów, szybko się wchłania i jednocześnie matowi skórę. Iwostin SOLECRIN
Krem ochronny SPF 50+ jest produktem wodoodpornym i przebadanym dermatologicznie.
Efekty stosowania Iwostin Solecrin Purritin Krem ochronny SPF 50+

90% osób testujących potwierdza, że produkt jest odpowiedni dla skóry tłustej.*
85% osób testujących potwierdza, że po wchłonięciu kremu skóra ma matowy wygląd.*
80% osób testujących potwierdza, że konsystencja jest lekka i nie obciąża skóry.*

Działanie Iwostin Solecrin Purritin Krem ochronny SPF 50+
Ochronny Krem do twarzy trądzikowej i tłustej z serii Iwostin Solecrin Purritin zapewnia bardzo wysoką ochronę przed
szkodliwym działaniem promieniowania UVA i UVB. Krem absorbuje nadmiar sebum, szybko się wchłania i pozostawia
skórę matową. Lekka konsystencja kremu na niedoskonałości nie zatyka porów.
Filtry organiczne

Pochłaniają promieniowanie UVB i UVA.
Filtry mineralne

Odbijają promieniowanie UVB i UVA.
Powodują mniejsze ryzyko podrażnień i reakcji alergicznych.

Filtr immunologiczny (Antileukine 6®)
Dodatkowa ochrona anty-UV.
Wzmocnienie równowagi hydrolipidowej skóry.
Zindywidualizowana, bardzo wysoka ochrona przeciwsłoneczna.
Redukcja wydzielania sebum (matowy wygląd skóry).
Lekka, niekomedogenna konsystencja (nie obciąża skóry).

Składniki Iwostin Solecrin Purritin Krem ochronny SPF 50+
Krem do twarzy trądzikowej Iwostin SOLECRIN Purritin SPF 50+ to formuła bogata w filtry ochronne i składniki aktywne.
Dzięki zindywidualizowanej ochronie przeciwsłonecznej Iwostin krem do twarzy z filtrem 50 redukuje wydzielanie sebum
i dba o odpowiednie zmatowienie skóry. Zawarta w produkcie witamina E ma działanie antyoksydacyjne, o nawilżenie
dba Physiogenyl®, a immunologiczny filtr wzmacnia równowagę hydrolipidową.
Połączenie filtrów organicznych, które pochłaniają promieniowanie UVA i UVB oraz filtra mineralnego, który dodatkowo
powoduje mniejsze ryzyko reakcji alergicznych i podrażnień.
Antileukine 6® – immunologiczny filtr nowej generacji zapewnia dodatkową ochronę anty-UV oraz wzmacnia
równowagę hydrolipidową skóry.
Witamina E – chroni przed działaniem wolnych rodników odpowiedzialnych za fotostarzenie się skóry.
Physiogenyl® – to bogate źródło pierwiastków śladowych, który nawilża i wspomaga regenerację naskórka.
Dry-Flo® PC – absorbuje nadmiar sebum, zapewniając matowy wygląd skóry.

Iwostin SOLECRIN Krem ochronny SPF 50+ z linii Purritin zapewnia bardzo wysoką ochronę słoneczną skóry tłustej i
trądzikowej.

* Badanie aplikacyjne w Niezależnym Instytucie Badawczym na zlecenie Laboratorium Iwostin, efekt po 1. zastosowaniu

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

Stosowanie
Nakładaj krem z filtrem do cery trądzikowej równomiernie na skórę, co najmniej 15 minut przed ekspozycją na słońce. Powtarzaj
aplikację kremu w przypadku długiego przebywania na słońcu lub starcia preparatu z powierzchni skóry.
Nawet przy stosowaniu produktu ochrony przeciwsłonecznej niewskazane jest długotrwałe przebywanie na słońcu.

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/

