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Iwostin Pure Balance normalizujący krem na noc 50ml
 

Cena: 35,90 PLN

Opis słownikowy

Działanie nawilżające, przeciw niedoskonałościom,
wygładzające, złuszczające

Miejsce
stosowania

twarz, szyja

Podmiot
odpowiedzialny

Perrigo

Postać krem

Przeznaczenie na noc, pielęgnacja

Typ produktu kosmetyk

Typ skóry mieszana, normalna

Opis produktu
 

Poznaj Iwostin Pure Balance Normalizujący krem na noc do skóry normalnej i mieszanej. Krem na noc z witaminą C zwalcza
niedoskonałości, redukuje drobne zmarszczki oraz intensywnie nawilża skórę. Złuszcza obumarły naskórek, dzięki czemu po
przebudzeniu cera jest gładka, oczyszczona oraz pełna blasku.
Krem normalizujący na noc jest częścią linii Pure Balance. Produkty te są testowane dermatologicznie, pozbawione alkoholu, o
neutralnym pH. Wykazują działanie nawilżające, wygładzające i oczyszczające.

Efekty stosowania kremu normalizującego na noc Iwostin Pure Balance

Nawilżona skóra do 24h.
Delikatne złuszczenie i wygładzenie.
Zwiększenie elastyczności skóry.
Redukcja niedoskonałości i drobnych zmarszczek.
Zdrowy i promienny wygląd skóry po przebudzeniu.

Składniki kremu do skóry normalnej i mieszanej Iwostin Pure Balance

Krem normalizujący ma delikatny zapach. Nie powoduje powstawania zaskórników.

Enzym złuszczający delikatnie usuwa martwy naskórek.
Kwas hialuronowy intensywnie nawilża skórę i zwiększa jej elastyczność.
Sarkozyna zmniejsza przetłuszczanie się skóry i zapewnia jej zmatowienie.
Pantenol zwiększa elastyczność i nawilżenie naskórka.
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Witamina C i E chronią przed wolnymi rodnikami i przedwczesnym starzeniem się skóry.

Zastosowanie kremu na noc z witaminą C Iwostin Pure Balance

Normalizujący krem na noc Iwostin Pure Balance przeznaczony jest do codziennej wieczornej pielęgnacji skóry twarzy. Może
być stosowany jako krem do cery mieszanej skłonnej do wyprysków.
Krem normalizujący na noc należy nakładać wieczorem na oczyszczoną skórę twarzy. Najlepsze rezultaty zapewnia stosowanie
go wraz ze Zwalczającym niedoskonałości kremem na dzień Iwostin Pure Balance.
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