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Iwostin Hydro Sensitia Prebio oczyszczający żel micelarny
200ml
 

Cena: 27,90 PLN

Opis słownikowy

Działanie kojące, łagodzące, nawilżające,
oczyszczające, pielęgnujące

Miejsce
stosowania

twarz, szyja

Podmiot
odpowiedzialny

Perrigo

Postać żel

Przeznaczenie demakijaż, oczyszczanie

Typ produktu kosmetyk

Typ skóry każda, mieszana, normalna, sucha, tłusta,
przetłuszczająca się, wrażliwa

Właściwości bezalkoholowy

Opis produktu
 

Poznaj Hydro Sensitia Prebio Oczyszczający żel micelarny, który oczyszcza, nawilża i pielęgnuje skórę twarzy. Delikatnie i skutecznie
usuwa z jej powierzchni zanieczyszczenia oraz resztki makijażu. Dzięki swym wyjątkowym właściwościom nie wysusza skóry, kojąc i
łagodząc podrażnienia. Żel do mycia twarzy powstał z myślą o codziennej pielęgnacji wszystkich typów cery, a szczególnie skóry
wrażliwej.

Innowacyjna, bezzapachowa i bogata w składniki aktywne formuła nie zawiera mydła, alkoholu i barwników. Dzięki prebiotykom
pozytywnie wpływa na mikroflorę skóry, przywraca naturalną równowagę oraz wzmacnia barierę ochronną. Produkt o neutralnym pH
został przebadany dermatologicznie, jest bezpieczny dla delikatnej okolicy oczu. Nie wymaga użycia wody.

BENEFITY

Delikatnie oczyszcza twarz, usta i oczy.
Skutecznie usuwa resztki makijażu oraz zanieczyszczenia.
Żel do mycia natychmiastowo nawilża i odświeża skórę.
Łagodzi podrażnienia, chroni i przynosi uczucie ukojenia.
Przywraca skórze równowagę i zdrowy wygląd.
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EFEKTY

Oczyszczona i odświeżona skóra twarzy bez zanieczyszczeń.
Długotrwały komfort bez uczucia ściągnięcia.
Nawilżona, zdrowa i pełna blasku skóra.

SKŁADNIKI

Kwas hialuronowy – natychmiastowo i głęboko nawilża skórę.
Pantenol – łagodzi podrażnienia i daje uczucie ukojenia.
Prebiotyki – przywracają naturalną równowagę skóry i wspierają mikroflorę.

SPOSÓB UŻYCIA

Oczyszczający żel micelarny Hydro Sensitia Prebio przeznaczony jest do codziennej pielęgnacji wszystkich typów skóry.

Żel do mycia twarzy nakładaj na skórę rano i wieczorem za pomocą dłoni lub wacika kosmetycznego. Wyjątkowa formuła produktu nie
zawiera mydła, dzięki temu może być stosowana z użyciem wody lub bez. Najlepsze rezultaty zapewnia stosowanie razem z kremem
pod oczy, kremem nawilżającym lub lekkim kremem Hydro Sensitia Prebio.
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