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Iwostin Pure Balance Oczyszczająca pianka enzymatyczna
150 ml
 

Cena: 32,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 150 ml

Postać -

Producent OMEGA PHARMA INTERNATIONAL NV

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
Poznaj Iwostin Pure Balance Oczyszczającą piankę enzymatyczną, dedykowaną skórze normalnej i mieszanej. Wyjątkowa formuła
skutecznie oczyszcza i pielęgnuje skórę, przywracając jej naturalny blask. Pianka do twarzy delikatnie złuszcza martwy naskórek, nie
wysuszając skóry. Skutecznie usuwa resztki makijażu oraz zanieczyszczenia, które osadzają się na skórze, powodując zatykanie się
porów.

Pianka do mycia twarzy wchodzi w skład linii Pure Balance. Skuteczność produktów z tej serii została potwierdzona klinicznie oraz
testami dermatologicznymi. Kosmetyki nie zawierają alkoholu, mają neutralne pH, a także wykazują działanie nawilżające, wygładzające
oraz oczyszczające.

Efekty stosowania pianki oczyszczającej Iwostin Pure Balance

Głęboko oczyszczona i nawilżona skóra twarzy.
Skutecznie usunięte zanieczyszczenia i resztki makijażu.
Wygładzona i pełna naturalnego blasku skóra.

Działanie pianki enzymatycznej Iwostin Pure Balance
Pianka oczyszczająca do twarzy skutecznie i głęboko oczyszcza skórę twarzy. Usuwa z jej powierzchni zanieczyszczenia oraz resztki
makijażu, dając uczucie świeżości. Łagodnie złuszcza martwy naskórek, ale nie powoduje nadmiernego przesuszania. Oczyszczająca
pianka do twarzy sprawia, że skóra jest gładka i promienna.

Głęboko oczyszcza skórę twarzy, nie powodując jej przesuszenia.
Pianka do twarzy łagodnie złuszcza martwy naskórek.
Skutecznie usuwa zanieczyszczenia i resztki makijażu z powierzchni skóry.
Delikatnie pielęgnuje, oczyszczając pory.
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Nie zaburza naturalnego pH skóry.

Składniki pianki do mycia twarzy Iwostin Pure Balance
Wyjątkowa formuła pianki do twarzy skutecznie oczyszcza i pielęgnuje, nie powodując przesuszania. Składniki aktywne złuszczają
martwy naskórek, dzięki czemu skóra twarzy jest gładka i pełna naturalnego blasku. Iwostin pianka do mycia twarzy ma delikatny
zapach i nie zaburza naturalnego pH skóry.

Kwas salicylowy (BHA) zwalcza zanieczyszczenia i głęboko oczyszcza pory.
Enzym złuszczający (Papaina) skutecznie, ale delikatnie usuwa martwy naskórek, przywracając skórze blask.
Gliceryna ma silne właściwości nawilżające, które zapobiegają nadmiernemu przesuszaniu się skóry.

Składniki
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Glycerin, Sorbitol, PEG-12, PEG-220, Salicylic Acid, Papain, 1,2-Hexanediol, Carbomer, Algin, Caprylyl
Glycol, N-Hydroxysuccinimide, Sodium Hydroxide, Sodium Benzoate, Parfum

Dawkowanie
Stosowanie pianki oczyszczającej do twarzy Iwostin Pure Balance
Pianka oczyszczająca przeznaczona jest do codziennego oczyszczania skóry twarzy. Dzięki swoim właściwościom świetnie
przygotowuje skórę do kolejnego etapu porannej i wieczornej pielęgnacji.

Produkt należy delikatnie wmasować w wilgotną skórę twarzy, a następnie spłukać ciepłą wodą. Piankę do twarzy najlepiej stosować
rano i wieczorem, unikając kontaktu z oczami. Najlepsze rezultaty zapewnia wykorzystanie Zwalczającego niedoskonałości kremu na
dzień oraz normalizującego kremu na noc z linii Pure Balance.

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