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Iwostin Hydro Sensitia Krem najwilżająco-kojący 150 ml
 

Cena: 48,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 150 ml

Postać -

Producent SANOFI AVENTIS SP. Z O.O.

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
Poznaj Iwostin Hydro Sensitia Krem nawilżająco-kojący, który intensywnie pielęgnuje i koi skórę suchą, bardzo suchą i wrażliwą. Krem
silnie nawilżający polecany jest szczególnie do pielęgnacji miejsc, które wymagają natychmiastowego ukojenia i nawilżenia. Iwostin
Hydro Sensitia Krem nawilżająco-kojący bardzo szybko się wchłania i nie pozostawia tłustego filmu na skórze.

Krem kojący z linii Hydro Sensitia przynosi ulgę podrażnionej skórze już po pierwszej aplikacji produktu. Znacząco zmniejsza suchość i
napięcie skóry, a także niweluje zaczerwienienia i szorstkość. Krem nawilżający wspomaga regenerację naskórka i chroni przed
nadmiernym przesuszeniem.

Efekty stosowania kremu nawilżająco-kojącego Iwostin Hydro Sensitia

Wyraźnie nawilżona skóra bez uczucia napięcia już po 1. aplikacji.
Ukojenie suchej, podrażnionej i zaczerwienionej skóry.
Zmiękczony i widocznie uelastyczniony naskórek.

Działanie kremu nawilżająco-kojącego Iwostin Hydro Sensitia
Krem nawilżający do twarzy i ciała intensywnie pielęgnuje wymagającą ukojenia skórę. Dzięki swoim właściwościom przynosi
natychmiastową ulgę i koi podrażnienia, niwelując zaczerwienienia. Iwostin Hydro Sensitia Krem nawilżająco-kojący wyraźnie nawilża
suchą skórę, zmniejszając jej suchość i napięcie.

Natychmiastowo nawilża

Daje uczucie intensywnego nawilżenia i delikatnego natłuszczenia (nie pozostawia lepkiego filmu na skórze).
Krem kojący przynosi uczucie ulgi i ukojenia, zmniejszając wyraźnie napięcie i suchość skóry.

Wspomaga regenerację naskórka
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Krem nawilżający wyraźnie wygładza, dając uczucie zregenerowania skóry.
Uelastycznia i zmiękcza naskórek.

Składniki kremu nawilżająco-kojącego Iwostin Hydro Sensitia
Formuła kremu nawilżającego oparta jest na składnikach aktywnych, które intensywnie pielęgnują podrażnioną i bardzo suchą skórę.
Lekka konsystencja sprawia, że produkt bardzo dobrze się wchłania, przynosząc skórze natychmiastowe nawilżenie i ukojenie.

Olej z pestek winogron widocznie wygładza skórę, natłuszcza, zmniejsza uczucie napięcia i szorstkości.
Witamina E zawarta w kremie mocno nawilżającym wykazuje działanie antyoksydacyjne - niszczy wolne rodniki, chroniąc
warstwę lipidową naskórka.
Kwas hialuronowy intensywnie nawilża skórę.

Składniki
Aqua, Paraffinum Liquidum, Polyglyceryl-3 Methylglucose Distearate, Glycerin, Isopropyl Palmitate, Cyclopentasiloxane, Vitis Vinifera
Seed Oil, Cyclohexasiloxane, Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate SE, Sodium Hyaluronate, Tocopheryl Acetate, Sodium Acrylate/Sodium
Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Isohexadecane, Polysorbate 80, Diazolidynyl Urea, Methylparaben, Propylparaben, Propylene Glycol,
Disodium EDTA, PEG-8, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Ascorbic Acid, Citric Acid, Sorbitan Oleate, Phenoxyethanol

Dawkowanie
Zastosowanie kremu nawilżająco-kojącego Iwostin Hydro Sensitia
Krem mocno nawilżający dedykowany jest specjalnym potrzebom skóry suchej, bardzo suchej, wrażliwej i skłonnej do podrażnień.
Odpowiednio dobrana konsystencja kremu kojącego ułatwia aplikację i sprawia, że produkt bardzo szybko się wchłania. Nie pozostawia
lepkiego filmu na skórze.
Na oczyszczoną skórę twarzy i ciała nanieść niewielką ilość kremu silnie nawilżającego, a następnie delikatnie rozsmarować. Produkt
należy stosować codziennie rano i wieczorem lub tak często, jak zachodzi potrzeba.

Producent
Perrigo Poland Sp. z o.o.
Al. Niepodległości 18
02-653 Warszawa
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