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Iwostin Hydro Sensitia Prebio nawilżający bogaty krem z
prebiotykami 50ml
 

Cena: 34,90 PLN

Opis słownikowy

Działanie kojące, łagodzące, nawilżające, odżywiające,
wygładzające, wzmacniające

Miejsce
stosowania

twarz, szyja

Podmiot
odpowiedzialny

Perrigo

Postać krem

Przeznaczenie na dzień, pielęgnacja

Typ produktu kosmetyk

Typ skóry bardzo sucha, nadreaktywna, sucha,
wrażliwa

Właściwości bezalkoholowy, bezzapachowy

Opis produktu
 

Poznaj Iwostin Hydro Sensitia Prebio nawilżający krem z prebiotykami, który intensywnie i głęboko nawilża skórę nawet przez 24
godziny. Dzięki swym właściwościom koi nadreaktywną cerę i redukuje podrażnienia, zapewniając uczucie długotrwałego komfortu.
Krem nawilżający powstał z myślą o codziennej pielęgnacji szczególnie skóry wrażliwej, suchej oraz bardzo suchej.

Unikalne połączenie składników kremu z prebiotykami wzmacnia barierę ochronną i przywraca naturalną równowagę. Jego działanie
równoważy mikroflorę na powierzchni skóry. Produkt ma bezzapachową formułę o lekkiej konsystencji i neutralnym dla skóry pH. Krem
nawilżający jest niekomedogenny, tj. zawiera w składzie lekkie substancje niepowodujące zapychania porów, nie zawiera barwników i
alkoholu. Produkt został przebadany dermatologicznie na skórze wrażliwej.

BENEFITY

Zapewnia głębokie i intensywnie nawilżenie nawet do 24 godzin.
Redukuje zaczerwienienia i podrażnienia skóry.
Krem nawilżający koi oraz łagodzi uczucie pieczenia.
Wzmacnia barierę ochronną skóry i przywraca równowagę.
Niweluje nadwrażliwość, odżywia oraz wygładza skórę.
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EFEKTY

Intensywne i głębokie nawilżenie do 24 godzin.
Odżywiona i wygładzona skóra bez podrażnień.
Uczucie długotrwałego komfortu.
Promienny oraz zdrowy wygląd skóry twarzy.

SKŁADNIKI

Kwas hialuronowy – głęboko i długotrwale nawilża.
Pantenol – koi i łagodzi podrażnienia.
Prebiotyki – przywracają naturalną równowagę skóry.
Witamina E – pielęgnuje i chroni przed działaniem wolnych rodników.

SPOSÓB UŻYCIA

Krem nawilżający Hydro Sensitia Prebio stworzony z myślą o skórze wrażliwej, suchej i bardzo suchej, która potrzebuje intensywnego
nawilżenia i odżywienia. Idealnie sprawdza się w codziennej pielęgnacji, odpowiedni jako baza pod makijaż.

Nawilżający krem z prebiotykami nakładaj rano i wieczorem na oczyszczoną skórę twarzy. Aby wzmocnić efekty działania, stosuj razem
z Oczyszczającym żelem micelarnym oraz Kremem pod oczy z linii Hydro Sensitia Prebio.
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