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Iwostin Purritin, aktywny żel do mycia twarzy, skóra tłusta,
trądzik, 300 ml
 

Cena: 44,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

SANOFI AVENTIS SP. Z O.O.

Opis produktu
 

IWOSTIN PURRITIN AKTYWNY ŻEL DO MYCIA TWARZY - 300 ML
Purritin żel do mycia twarzy przeznaczony do codziennej higieny skóry tłustej, ze skłonnością do zmian trądzikowych oraz skóry
mieszanej. Zalecany również dla skóry podrażnionej leczeniem dermatologicznym. Żel oczyszcza pory skóry, reguluje wydzielanie
sebum, a także działa antybakteryjnie i przeciwzapalnie.

Wskazania:

Codzienne oczyszczanie skóry tłustej, skłonnej do zmian trądzikowych i wrażliwej.

Potwierdzona skuteczność:

Oczyszcza, odświeża, odblokowuje i zwęża pory.
Regularnie stosowanie daje odczuwalny efekt delikatnego złuszczania, dzięki czemu skóra jest gładka i miękka w dotyku.
Zmniejsza widoczność i skłonność do powstawania niedoskonałości poprzez zmniejszenie wydzielania sebum.

Składniki aktywne:

Zincidone: innowacyjne połączenie cynku i molekuły PCA (sól cynkowa kwasu PCA), która ułatwia jego wnikanie w skórę -
reguluje wydzielanie sebum i zapobiega powstawaniu zmian trądzikowych.
Cobiostab 400 (Diisethionate Hexamidine): składnik wykazujący silne działanie ograniczające rozwój bakterii, zarówno Gram+
jak i Gram- w tym Propionibacterium acnes oraz działanie grzybostatyczne.
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Alantoina: ma właściwości wygładzające i zmiękczające skórę. Usuwa spękania i zgrubienia. Łagodzi podrażnienia.
Wyciąg z aloesu: działa przeciwzapalnie i hamuje rozwój bakterii. Aktywizuje układ odpornościowy i pomaga w utrzymaniu
równowagi kwasowo-zasadowej. Łagodzi podrażnienia
Physiogenyl PF: działa energizująco, stymuluje wzrost i regenerację komórek. Ogranicza wykwity trądzikowe. Stanowi
doskonale źródło energii oraz cennych pierwiastków śladowych, takich jak cynk i mangan. Zapewnia również odpowiedni poziom
nawilżenia naskórka. Hypoalergiczny.Przebadany dermatologicznie.

Sposób użycia:

Stosować codziennie rano i wieczorem. Na zwilżoną skórę nanieść niewielką ilość żelu, delikatnie rozmasować, a następnie spłukać
ciepłą wodą. Omijać okolice oczu.

Producent: Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Banifraterska 17, Warszawa.
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