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IWOSTIN HYDRO SENSITIA CHROŃ SKÓRĘ ZESTAW
 

Cena: 43,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

SANOFI AVENTIS SP. Z O.O.

Opis produktu
 

IWOSTIN SENSITIA KOMPLEKSOWY ZESTAW NAWILŻAJĄCYM
KREM INTENSYWNIE NAWILŻAJĄCY SPF 15 50ml

MICELARNA PIANKA DO TWARZY 165 ml

ODZYWCZY KREM NA NOC Z WITAMINĄ C+E 50ml

Trzy kroki pielęgnacji: 1. Oczyszczanie. 2. Ochrona. 3. Naprawa.

OPIS PRODUKTÓW Z ZESTAWU

Krem intensywnie nawilżający SPF 15

PrzeznaczenieCodzienna kompleksowa pielęgnacja skóry bardzo suchej i wrażliwej twarzy na dzień.Właściwości

Długotrwale nawilża do 24h.

Poprawia poziom nawilżenia skóry średnio o 80% już po 5h od aplikacji.
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Podwyższony poziom nawilżenia utrzymuje się do 24h.

Sprawia, że skóra staje się elastyczna, wyraźnie wygładzona i przyjemna w dotyku.

Składniki aktywne

Unikalny Complex Aktywny PREREGEN® PF – działa na dwóch poziomach:

I Tworzy tarczę ochronną na skórze, minimalizując działanie negatywnych czynników zewnętrznych, takich jak promieniowanie
UV, zanieczyszczenie czy suchość powietrza.

II łagodzi podrażnienia, wzmacnia dzięki proteinom sojowym o działaniu nawilżającym i odżywczym. Skóra staje się bardziej
odporna na okresowe spadki kondycji i jest mniej podatna na procesy starzenia.

Witamina E 1% - działa antyoksydacyjnie, ujędrnia oraz poprawia koloryt skóry.

Sposób użycia

Stosować codziennie na oczyszczoną skórę twarzy i szyi.

Micelarna piankado mycia twarzy

Pojemność 165

Przeznaczenie

Przeznaczona do demakijażu z równoczesnym łagodnym nawilżeniem skóry wrażliwej.

Właściwości

Oczyszcza z zanieczyszczeń i makijażu wg 84% badanych.

Daje uczucie nawilżenia, eliminuje napięcie, suchość oraz wspomaga łagodzenie podrażnień.

Przywraca skórze świeżość i blask pozostawiając ją miękką i gładką.

PODWÓJNA FORMUŁA (skuteczne oczyszczenie + intensywne nawilżenie).

Micele umożliwiają szybkie i skuteczne oczyszczenie i demakijaż.

10% kompleks składników nawilżających (m.in składniki naturalnego czynnika nawilżającego NMF, ceramidy roślinne, olej z
awokado) chroni skórę przed utratą wody, zmiękczając ją, delikatnie natłuszczając oraz łagodząc podrażnienia.

IWOSTIN Hydro Sensitia+

Odżywczy krem na noc z Vit. C+E

Pojemność50 ml

Przeznaczenie

Codzienna pielęgnacja skóry wrażliwej, alergicznej i skłonnej do podrażnień. Do stosowania na noc.

Właściwości

Odżywia i opóźnia proces starzenia się skóry.
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Widocznie ujędrnia, sprawiając, że znikają oznaki zmęczenia.

Intensywnie nawilża i chroni przed utratą wody:

Łagodzi uczucie napięcia i suchości skóry,

Skóra odzyskuje miękkość i delikatność.

Odbudowuje barierę lipidową naskórka.

Już po pierwszym zastosowaniu można zaobserwować wzrost stopnia nawilżenia skóry nawet o 45%. Krem utrzymuje
odpowiedni poziom nawilżenia nawet do 24 godzin po aplikacji.

Składniki aktywne

Antyoksydacyjny kompleks witamin C+E*, który przeciwdziała przedwczesnemu pogarszaniu się kondycji skóry (starzeniu) oraz
podrażnieniom. Poprawia koloryt skóry, ma działanie nawilżające i ujędrniające.

Ceramidy roslinne naśladują działanie naturalnie występujących w skórze ceramidów. Odbudowują cement międzykomórkowy
w warstwach rogowych skóry, poprawiając spójność bariery naskórkowej. Dzięki temu chronią przed utratą wody i sprawiają, że
skóra staje się odporna na działanie czynników zewnętrznych.

Sposób użycia

Nakładać wieczorem na oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu.
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