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IWOSTIN HYDRO SENSITIA krem aktywator nawilżenia
 

Cena: 43,01 PLN

Opis słownikowy

Czas Realizacji 24H

Marki Dermo IWOSTIN EMOLIUM

Opis produktu
 

Krem aktywator nawilżenia Iwostin Hydro Sensitia o innowacyjnej formule zapewnia skórze aż 24-godzinne nawilżenie, a także
inteligentną ochronę. Takie działanie szczególnie doceni skóra, która narażona jest na szkodliwy wpływ czynników zewnętrznych.

Skład:
Aqua, Propylheptyl Caprylate, Isohexadecane, Glycerin, Myristyl Myristate, Cetearyl Alcohol, Caprylic/Capric Triglyceride, Glyceryl
Stearate SE, Pentaerythrityl Distearate, Dimethicone, Sodium Stearoyl Glutamate, Vitis Vinifera Seed Oil, Trimethylsiloxysilicate,
Biosaccharide Gum-1, Betaglukan, Triticum Vulgare (Wheat) Germ Extract, Saccharomyces Cerevisiae, PVP, Phenoxyethanol, Sodium
Polyacrylate, Xanthan Gum, Allantoin, Ethylhexylglycerin, PEG-8, Tocopherol, Ascorbic Acid, Ascorbyl Palmitate, Citric Acid, Sodium
Metabisulfite, Pantolactone, Disodium EDTA, Sodium Benzoate, Gluconolactone, Calcium Gluconate.

Działanie:
Skóra ciągle wystawiana jest na kontakt z niekorzystnymi czynnikami zewnętrznymi np. smogiem czy dymem papierosowym,
wyjątkowo mocne piętno odciskają one na cerze suchej, odwodnionej oraz wrażliwej. Marka Iwostin stworzyła innowacyjny kosmetyk,
który oprócz intensywnego, długotrwałego nawilżenia zapewnia skórze również inteligentną ochronę, tworząc na jej powierzchni barierę
ochronną. Krem aktywator nawilżenia Iwostin Hydro Sensitia działa wielowymiarowo, a co ważne, redukuje problemy skóry oraz pozwala
utrzymać efekty kuracji na długo. Formułę preparatu tworzy kompozycja aktywnych składników o pogłębionym i wydłużonym działaniu.
Aqualn+, czyli trzy rodzaje cząsteczek hialuronianu wnikając w naskórek tworzą efekt "molekularnej gąbki" na jego powierzchni, w wyniku
czego skóra zyskuje natychmiastowe nawilżenie. Natomiast Fucogel® wiąże wodę w naskórku, równocześnie tworząc ochronny filtr,
który wzmacnia i przedłuża działanie nawilżające oraz wpływa na naturalną odnowę naskórka. PleraSAN® przyczynia się do
wzmocnienia dermoodporności skóry. Preparat długotrwale nawilża, zabezpiecza przed przeznaskórkową utratą wody, a tworząc na
skórze ochronną, lipidową tarczę, zmniejsza zaczerwienienia, działa kojąco i łagodząco na podrażnienia!

Zastosowanie:
Iwostin Hydro Sensitia aktywator nawilżenia krem rekomendowany do pielęgnacji skóry suchej, odwodnionej i wrażliwej.
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Informacje dodatkowe:
Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w temperaturze pokojowej. Testowany klinicznie.

Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik kremu.

Sposób użycia:
Na oczyszczoną skórę twarzy, szyi oraz dekoltu nakładać równomiernie niewielką ilość kremu. Aplikować rano i/lub wieczorem.

OPAKOWANIE ZAWIERA 50ml

data: 05/20
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