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Iwostin Hydro Sensitia intensywnie nawilżające serum 30ml
 

Cena: 39,90 PLN

Opis słownikowy

Działanie nawilżające, uelastyczniające, ujędrniające,
wzmacniające

Miejsce
stosowania

twarz, szyja

Podmiot
odpowiedzialny

Perrigo

Postać serum

Problem zmarszczki

Przeznaczenie na dzień, na noc, pielęgnacja

Typ produktu kosmetyk

Typ skóry każda, sucha, wrażliwa

Opis produktu
 

Poznaj Iwostin Hydro Sensitia Serum intensywnie nawilżające, które zapewnia głębokie oraz długotrwałe nawilżenie. Skoncentrowana
formuła o lekkiej konsystencji ujędrnia i uelastycznia skórę, zmniejszając widoczność zmarszczek. Serum przeznaczone jest do
codziennej pielęgnacji każdego typu cery, szczególnie skóry suchej i wrażliwej. Produkt został przebadany dermatologicznie.

Innowacyjna receptura bazuje na potrójnym kwasie hialuronowym, który intensywnie nawilża i ujędrnia. Prowitamina B5 koi podrażnioną
skórę, przywraca uczucie komfortu oraz wzmacnia jej barierę ochronną. Regularne stosowanie nawilżającego serum zapewnia skórze
promienny i zdrowy wygląd. Produkt może być stosowany jako baza pod makijaż.

BENEFITY

Intensywnie, długotrwale i głęboko nawilża skórę.
Eliminuje uczucie napięcia, przywracając uczucie komfortu.
Poprawia elastyczność i jędrność skóry.
Widocznie zmniejsza ilość zmarszczek.

EFEKTY

Głęboko nawilżona i pełna blasku skóra.
Ujędrniona i uelastyczniona skóra twarzy.
Mniejsza widoczność zmarszczek.
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SKŁADNIKI

Kwas hialuronowy:
wielkocząsteczkowy – zapewnia natychmiastowe nawilżenie,
małocząsteczkowy – zwiększa elastyczność i głęboko nawilża,
ultraniskocząsteczkowy – wygładza zmarszczki i ujędrnia skórę.

-Prowitamina B5 – wzmacnia barierę ochronną naskórka i koi podrażnienia.

Pantenol – łagodzi podrażnienia.
Gliceryna – nawilża i zapobiega nadmiernemu przesuszaniu się skóry.

SPOSÓB UŻYCIA

Serum Intensywnie nawilżające Iwostin Hydro Sensitia stworzone jest z myślą o skórze wymagającej intensywnego oraz głębokiego
nawilżenia. Idealnie sprawdza się podczas codziennej pielęgnacji, również jako baza pod makijaż.

Nawilżające serum nakładaj na oczyszczoną skórę i delikatnie wklepuj rano i/lub wieczorem. Produkt można stosować samodzielnie
albo razem z ulubionym kremem Iwostin.
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