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Iwostin Hydro Sensitia+ multi-odżywczy krem na dzień 50ml
 

Cena: 39,90 PLN

Opis słownikowy

Działanie nawilżające, ochronne, odżywiające,
regenerujące, wygładzające, wzmacniające

Miejsce
stosowania

twarz, szyja

Podmiot
odpowiedzialny

Perrigo

Postać krem

Przeznaczenie na dzień, pielęgnacja

Typ produktu kosmetyk

Typ skóry bardzo sucha, podrażniona, sucha, wrażliwa

Opis produktu
 

Zastosowanie

Codzienna kompleksowa pielęgnacja skóry suchej, bardzo suchej i wrażliwej. Stosować codziennie rano na oczyszczoną skórę twarzy i
szyi. Krem można stosować jako odżywcze serum w stanach wyraźnego przesuszenia i podrażnienia skóry.

Właściwości

Regeneruje
Odżywia skórę wg 79% badanych.
Wyraźnie chroni skórę tworząc na jej powierzchni barierę, która zabezpiecza skórę przed szkodliwym działaniem
czynników zewnętrznych, tj. wiatr, zmienne temperatury, klimatyzacja.
Poprawia kondycję skóry wg 100% badanych oraz łagodzi uczucie dyskomfortu, suchej i ściągniętej skóry.

Intensywnie wygładza
Daje uczucie wyraźnego wygładzenia skóry, już po 1 aplikacji, skóra staje się mniej szorstka i bardziej elastyczna.
Bardzo dobrze nawilża już po 1 aplikacji, a po 5h nawilżenie skóry jest średnio o 44% wyższe od stanu początkowego.
Wzmacnia naturalną barierę hydrolipidową skóry zabezpieczając przed wysuszeniem i podrażnieniami.

Efekty

W opinii 86% badanych nie wywołuje dyskomfortu, nadmiernego obciążenia, czy tłustości skóry.
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Składniki

Lipex Omega 3/6 uzupełnia braki niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych i daje ulgę suchej skórze, chroniąc ją przed
niekorzystnym wpływem czynników środowiskowych oraz przed podrażnieniami. Utrzymuje skórę w dobrej kondycji.
Witamina A reguluje procesy złuszczania naskórka i jest konieczna do utrzymania integralności skóry jako bariery ochronnej,
dzięki temu wspomaga funkcje obronne skóry.
Olej z pestek winogron wygładza i uelastycznia skórę. Chroni skórę przed utratą wody. Działa przeciwstarzeniowo.

Badania

Na podstawie badań: aplikacyjnych, aparaturowych. Poziom nawilżenia: sonda Corneometer® CM 825, średni wynik w grupie 10 osób.
Wzmocnienie bariery hydrolipidowej: sonda Sebumetr SM 815/MPA9, średni wynik w grupie 10 osób. Zmniejszenie transepidermalnej
utraty wody (TEWL): sonda Tewametr TM 300, średni wynik w grupie 10 osób.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

https://www.apte.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

