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Iwostin Hydro Sensitia Prebio krem pod oczy z prebiotykami
15ml
 

Cena: 44,98 PLN

Opis słownikowy

Działanie kojące, łagodzące, nawilżające, odżywiające,
wzmacniające

Miejsce
stosowania

oczy, powieki

Podmiot
odpowiedzialny

Perrigo

Postać krem

Przeznaczenie na dzień, na noc, pielęgnacja

Typ produktu kosmetyk

Typ skóry każda, mieszana, normalna, sucha, wrażliwa

Właściwości bezalkoholowy, bezzapachowy

Opis produktu
 

Poznaj Iwostin Hydro Sensitia Prebio krem pod oczy z prebiotykami, który natychmiastowo nawilża, łagodzi i odżywia. Unikalne
połączenie składników aktywnych redukuje podrażnienia, zmniejsza uczucie pieczenia i przywraca skórze naturalną równowagę. Krem
przeznaczony jest do codziennej pielęgnacji wrażliwej skóry pod oczami, może być wykorzystywany jako baza pod makijaż. Regularne
stosowanie kremu przywraca zdrowy i pełen blasku wygląd okolicom oczu.

Innowacyjna formuła produktu bogata w prebiotyki wzmacnia barierę ochronną skóry i równoważy mikroflorę na jej powierzchni,
wycisza nadreaktywną skórę. Bezzapachowa receptura o neutralnym pH nie zawiera barwników i alkoholu. Produkt testowany
dermatologicznie na wrażliwej skórze wokół oczu.

BENEFITY

Głęboko i intensywnie nawilża skórę przez 24 godziny.
Niweluje zaczerwienienia w okolicy oczu.
Koi i łagodzi podrażnienia, zmniejszając uczucie pieczenia.
Krem odżywia skórę i przywraca jej naturalną równowagę.
Zmniejsza nadwrażliwość i wzmacnia barierę ochronną skóry.

EFEKTY
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Głęboko nawilżona i odżywiona skóra.
Brak zaczerwienień i pieczenia.
Zdrowa i pełna blasku skóra wokół oczu.
Uczucie długotrwałego komfortu.

SKŁADNIKI

Kwas hialuronowy – intensywnie i głęboko nawilża skórę.
Pantenol – koi i łagodzi podrażnienia, redukując uczucie pieczenia.
Prebiotyki – przywracają równowagę i wzmacniają barierę ochronną.
Witamina E – niweluje działanie wolnych rodników i pielęgnuje skórę.

SPOSÓB UŻYCIA

Krem pod oczy z prebiotykami Iwostin Hydro Sensitia Prebio dedykowany jest codziennej pielęgnacji.

Nakładaj rano i wieczorem na oczyszczoną skórę pod oczami. Produkt świetnie sprawdza się też w formie bazy pod makijaż. Najlepsze
efekty uzyskasz, stosując razem z kremem z linii Hydro Sensitia Prebio i Oczyszczającym żelem micelarnym. Produkt można stosować
w formie bazy pod makijaż.
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