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Iwostin Purritin Płyn micelarny 215 ml
 

Cena: 34,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 215 ml

Postać -

Producent SANOFI AVENTIS SP. Z O.O.

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
Poznaj Iwostin Purritin Płyn micelarny, który skutecznie oczyszcza i tonizuje skórę twarzy i szyi. Płyn micelarny dedykowany jest
codziennej pielęgnacji skóry tłustej i trądzikowej. Składniki aktywne zawarte w formule płynu micelarnego Iwostin Purritin delikatnie koją
podrażnioną skórę, zwężając pory i zmniejszając błyszczenie w strefie T.

Płyn micelarny do cery tłustej i trądzikowej daje uczucie nawilżenia oraz odświeża skórę twarzy, poprawiając jej wygląd. Regularne
stosowanie produktu zmniejsza skłonność do powstawania niedoskonałości. Iwostin płyn micelarny został przebadany okulistycznie -
można stosować go również do demakijażu oczu.

Efekty stosowania płynu micelarnego Iwostin Purritin

Skutecznie oczyszczona skóra twarzy i szyi.
Bezpieczny demakijaż oczu, także wrażliwych, podatnych na podrażnienia
Zmniejszenie efektu błyszczenia skóry w strefie T.
Widocznie zwężone pory..

Działanie płynu micelarnego Iwostin Purritin
Płyn micelarny do cery trądzikowej i tłustej skutecznie oczyszcza skórę i tonizuje pozostawiając odpowiedni poziom pH skóry. Wykazuje
działanie kojące, niwelując podrażnienia i niedoskonałości, dzięki zawartości łagodzących składników.

Iwostin Purritin w formie płynu micelarnego oczyszcza skórę oraz oczy z zanieczyszczeń i resztek makijażu.
Działa tonizująco i łagodząco, zapobiegając powstawaniu niedoskonałości.
Płyn micelarny zmniejsza wydzielanie sebum, niwelując błyszczenie w strefie T.

Zastosowanie płynu micelarnego Iwostin Purritin
Iwostin płyn micelarny przeznaczony jest do codziennego oczyszczania i demakijażu skóry twarzy, szyi oraz oczu. Szczególnie
dedykowany jest specjalnym potrzebom skóry tłustej i trądzikowej (można stosować płyn Iwostin na skórę trądzikową).

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.aptekanova24.pl
https://www.aptekanova24.pl/iwostin-purritin-plyn-micelarny-215-ml.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Apteka NOVA mgr farm. Kinga Radoń

ul. Mickiewicza 32, Sandomierz
+48 510 001 357

 

Składniki płynu micelarnego Iwostin Purritin
Formuła płynu micelarnego Iwostin Purritin opiera się na wyjątkowym połączeniu składników aktywnych, które oczyszczają i pielęgnują
skórę. Regularne stosowanie produktu widocznie zwęża pory, tonizuje i łagodzi podrażnienia.

W formule płynu Iwostin Purritin zawarty jest Physiogenyl PF - składnik, który działa energizująco i wspomaga proces odbudowy
naskórka a także zapewnia odpowiedni poziom nawilżenia skóry.
Płyn micelarny do cery trądzikowej zawiera Zincidone, który zmniejsza wydzielanie sebum.
Pantenol i alantoina delikatnie koją i łagodzą podrażnienia.

Składniki
Aqua, Methylpropanediol, Glycereth-7 Caprylate/Caprate, Polysorbate 20, Caprylyl Glycol, Panthenol, Allantoin, PEG-12 Dimethicone, Zinc
PCA, Sodium PCA, Magnesium PCA, Manganese PCA, Pantolactone, Disodium EDTA, Phenylpropanol, Potassium Sorbate,
Phenoxyethanol, Sodium Hydroxide, Parfum

Dawkowanie
Płyn micelarny jak stosować?
Należy nanieść niewielką ilość płynu micelarnego na wacik kosmetyczny, a następnie przetrzeć nim twarz. Produkt nie wymaga
spłukiwania, dlatego odpowiedni krem z linii Iwostin Purritin można nałożyć bezpośrednio po aplikacji płynu.

Producent
Perrigo Poland Sp. z o.o.
Al. Niepodległości 18,
02-653 Warszawa
www.iwostin.pl
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