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Iwostin Pure Balance Normalizujący krem na noc 50 ml
 

Cena: 42,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 50 ml

Postać -

Producent OMEGA PHARMA INTERNATIONAL NV

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
Poznaj Iwostin Pure Balance Normalizujący krem na noc, dedykowany potrzebom skóry normalnej i mieszanej. Zwalcza niedoskonałości
i pierwsze oznaki starzenia, jednocześnie intensywnie nawilża skórę. Krem na noc delikatnie złuszcza i wygładza, a także redukuje
drobne zmarszczki. Po przebudzeniu skóra jest gładka, oczyszczona oraz pełna blasku.

Krem normalizujący na noc jest częścią linii Pure Balance, której skuteczność została potwierdzona klinicznie. Produkty te są testowane
dermatologicznie, nie zawierają alkoholu, a ich pH jest zbliżone do naturalnego pH skóry. Wykazują działanie nawilżające, wygładzające i
oczyszczające.

Efekt stosowania kremu normalizującego na noc Iwostin Pure Balance

Intensywnie nawilżona skóra do 24h.
Delikatne złuszczenie i wygładzenie.
Zwiększenie elastyczności skóry.
Redukcja niedoskonałości i drobnych zmarszczek.
Zdrowy i promienny wygląd skóry po przebudzeniu.

Działanie kremu do skóry mieszanej i normalnej Iwostin Pure Balance
Krem do cery mieszanej z niedoskonałościami świetnie nawilża skórę, jednocześnie redukując pierwsze oznaki starzenia. Jest
niekomedogenny, dzięki czemu nie przyczynia się do powstawania zaskórników. Wykazuje delikatne działanie złuszczające i
wygładzające, zapewniając pełen blasku wygląd po przebudzeniu. Regularne stosowanie kremu na noc znacznie uelastycznia skórę.

Długotrwale i intensywnie nawilża skórę twarzy.
Chroni przed wysuszeniem, zatrzymując wodę w naskórku.
Delikatnie złuszcza oraz wygładza skórę, przywracając jej naturalny blask.
Redukuje zmarszczki i pierwsze oznaki starzenia.
Uelastycznia i wygładza skórę twarzy.
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Składniki kremu do skóry normalnej i mieszanej Iwostin Pure Balance
Wyjątkowa formuła kremu normalizującego ma delikatny zapach i neutralne dla skóry pH. Zawarte w niej składniki delikatnie złuszczają
naskórek, odpowiednio go nawilżając i redukując drobne zmarszczki. Krem złuszczający na noc przywraca skórze równowagę,
zapobiegając pojawianiu się niedoskonałości. Produkt jest niekomedogenny, dzięki czemu nie powoduje powstawania zaskórników.

Enzym złuszczający delikatnie usuwa martwy naskórek, przywracając skórze naturalny blask i zdrowy wygląd.
Kwas hialuronowy intensywnie nawilża skórę, zapobiega nadmiernej utracie wody i zwiększa jej elastyczność.
Sarkozyna jest aminokwasem zmniejszającym przetłuszczanie się skóry i zapewniającym jej zmatowienie.
Pantenol zwiększa elastyczność i nawilżenie naskórka, a także redukuje utratę wody.
Witamina E chroni przed wolnymi rodnikami i ogranicza fotostarzenie skóry.

Składniki
Aqua, Glycerin, Diethylhexyl Carbonate, C12-13 Alkyl Lactate, Dimethicone, Cetearyl Olivate, Panthenol, Sorbitol, Cetyl Dimethicone,
Hydrolyzed Hyaluronic Acid, Sarcosine, Papain, Tocopheryl Acetate, Sorbitan Olivate, Glyceryl Stearate, Cetearyl Alcohol, Butylene Glycol,
Pentylene Glycol, 1,2-Hexanediol, Xanthan Gum, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate
Crosspolymer, Carbomer, Algin, Caprylyl Glycol, N-Hydroxysuccinimide, Citric Acid, Sodium Hydroxide, Phenoxyethanol, Sodium
Benzoate, Parfum, CI 14700

Dawkowanie
Zastosowanie kremu na noc Iwostin Pure Balance
Normalizujący krem na noc Iwostin Pure Balance przeznaczony jest do codziennej, wieczornej pielęgnacji skóry twarzy. Jego unikalne
właściwości sprawiają, że może być stosowany, jako krem do cery mieszanej skłonnej do wyprysków. Regularne stosowanie produktu
sprawia, że skóra jest oczyszczona, gładka i pełna zdrowego blasku.

Krem normalizujący na noc należy nakładać wieczorem na oczyszczoną skórę twarzy. Najlepsze rezultaty zapewnia stosowanie go wraz
ze Zwalczającym niedoskonałości kremem na dzień Iwostin Pure Balance.

Producent
Omega Pharma International NV
Venecoweg 26,
9810 Nazareth,
Belgium
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