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Iwostin Pure Balance Zwalczający niedoskonałości krem na
dzień 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 Zwalczający niedoskonałości krem na dzień, dedykowany skórze normalnej, mieszanej i tłustej. Lekka i
orzeźwiająca formuła o delikatnym zapachu intensywnie nawilża, matuje oraz ujędrnia, zapewniając skórze zdrowy wygląd. To również
krem z witaminą C, która zwalcza niedoskonałości i redukuje pierwsze oznaki starzenia.

Linia Pure Balance to produkty testowane dermatologicznie, które nie zawierają alkoholu, a ich pH zbliżone jest do normalnego pH skóry.
Wykazują działanie nawilżające, oczyszczające i wygładzające, a ich skuteczność została potwierdzona klinicznie.

Efekt stosowania kremu na niedoskonałości Iwostin Pure Balance

Intensywnie i długotrwale nawilżona skóra do 24h.
Redukcja niedoskonałości, drobnych zmarszczek i zmniejszenie widoczności porów.
Matowa, gładka i pełna blasku skóra twarzy.
Poprawa elastyczności skóry po 28 dniach regularnego stosowania.
Widoczne ujędrnienie i wygładzenie skóry.

Działanie kremu do twarzy z niedoskonałościami Iwostin Pure Balance
Iwostin Pure Balance Zwalczający niedoskonałości krem na dzień nawilża skórę chroniąc przed wysuszeniem. Redukuje
niedoskonałości, a także niweluje pierwsze oznaki starzenia. Matujący krem na dzień znacznie ujędrnia i wygładza, ograniczając
jednocześnie nadmierne wydzielanie sebum. Dzięki temu skóra ma zdrowy i pełen blasku wygląd.

Intensywnie i długotrwale nawilża, ograniczając utratę wody z naskórka.
Zmniejsza wydzielanie sebum i zapewnia efekt matowej skóry.
Krem do twarzy z witaminą C zwalcza pierwsze oznaki starzenia i wygładza drobne zmarszczki.
Redukuje niedoskonałości, zmniejsza widoczność porów i uelastycznia skórę.
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Jest niekomedogenny - nie powoduje powstawania zaskórników.

Składniki kremu na dzień Iwostin Pure Balance
Wyjątkowa formuła kremu Iwostin na dzień z linii Pure Balance odpowiednio nawilża, wygładza i ujędrnia skórę. Zawarte w niej składniki
przeciwdziałają działaniu wolnych rodników, zwalczając pierwsze oznaki starzenia. Produkt jest testowany dermatologicznie i posiada
neutralne dla skóry pH.

Kwas hialuronowy zawarty w kremie na niedoskonałości intensywnie nawilża i zwiększa elastyczność skóry.
Witamina C i E chronią skórę przed wolnymi rodnikami, przeciwdziałając przedwczesnemu starzeniu.
Sarkozyna jest aminokwasem, który zmniejsza przetłuszczanie się skóry, zapewniając jej zdrowy i matowy wygląd.
Emolienty tworzą na powierzchni skóry specjalny film ochronny, który hamuje utratę wody.
Humektanty zatrzymują wodę, chroniąc przed wysuszeniem.
Celuloza i Perlite to składniki, które pochłaniają tłuszcze, skutecznie absorbując sebum.

Składniki
Aqua, Diethylhexyl Carbonate, Glycerin, Dimethicone, Sorbitol, Cellulose, Cetyl Dimethicone, Bis-PEG/PPG-16/16PEG/PPG-16/16
Dimethicone, Perlite, Hydrolyzed Hyaluronic Acid, Sodium Ascorbyl Phosphate, Tocopheryl Acetate, Sarcosine, Polysorbate 80, Glyceryl
Stearate, Cetearyl Alcohol, Caprylic/Capric Triglyceride, Butylene Glycol, Pentylene Glycol, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP
Copolymer, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Xanthan Gum, Sodium Hydroxide, Pentaerythrityl Tetra-di-t-butyl
Hydroxyhydrocinnamate, Phenoxyethanol, Sodium Benzoate, Parfum, CI 14700

Dawkowanie
Zastosowanie kremu z witaminą C Iwostin Pure Balance
Krem na dzień do cery mieszanej, normalnej i tłustej przeznaczony jest do codziennej pielęgnacji. Formuła produktu dba o odpowiednie
nawilżenie oraz ujędrnienie skóry, redukując niedoskonałości i drobne zmarszczki. Krem ma niską zawartość tłuszczów, dzięki czemu
nie pozostawia na skórze klejącej i tłustej warstwy. Może być stosowany, jako baza pod makijaż.

Krem z witaminą C należy nakładać rano na oczyszczoną skórę twarzy. Dla zapewnienia najlepszych efektów warto stosować go wraz z
Normalizującym kremem na noc Iwostin Pure Balance.

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