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Iwostin Pure Balance oczyszczająca pianka enzymatyczna
150ml
 

Cena: 25,90 PLN

Opis słownikowy

Działanie nawilżające, oczyszczające, wygładzające,
złuszczające

Miejsce
stosowania

twarz, szyja

Podmiot
odpowiedzialny

Perffarma Sp. z o.o.

Postać pianka

Typ produktu kosmetyk

Typ skóry mieszana, normalna

Opis produktu
 

Poznaj Iwostin Pure Balance Oczyszczającą piankę enzymatyczną do skóry normalnej i mieszanej. Wyjątkowa formuła skutecznie myje i
pielęgnuje skórę, przywracając jej naturalny blask. Pianka do twarzy delikatnie złuszcza martwy naskórek, nie wysuszając i nie
podrażniając twarzy. Usuwa resztki makijażu oraz oczyszcza zatkane pory.
Pianka do mycia twarzy wchodzi w skład linii Pure Balance. Tworzą ją produkty przebadane dermatologicznie, pozbawione alkoholu, o
neutralny pH. Kosmetyki te wykazują działanie nawilżające, wygładzające oraz oczyszczające.

Efekty stosowania pianki oczyszczającej Iwostin Pure Balance

Głębokie oczyszczenie skóry.
Złuszczenie martwego naskórka.
Usunięcie pozostałości makijażu.
Nawilżenie.
Wygładzenie i naturalny blask skóry.

Składniki pianki do mycia twarzy Iwostin Pure Balance

Iwostin pianka do mycia twarzy ma delikatny zapach i nie zaburza naturalnego pH skóry. Skutecznie oczyszcza bez przesuszania.

Kwas salicylowy (BHA)usuwa zanieczyszczenia i głęboko oczyszcza pory.
Enzym złuszczający (papaina) usuwa martwy naskórek, przywracając skórze blask. Ma również właściwości przeciwzapalne i
ogranicza tworzenie się blizn.
Gliceryna zapobiega nadmiernemu przesuszaniu się skóry.
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Stosowanie pianki oczyszczającej do twarzy Iwostin Pure Balance

Pianka oczyszczająca przeznaczona jest do codziennego mycia twarzy. Świetnie przygotowuje skórę do kolejnego etapu
porannej i wieczornej pielęgnacji.
Produkt należy delikatnie wmasować w wilgotną skórę twarzy, unikając kontaktu preparatu z oczami, a następnie spłukać ciepłą
wodą. Piankę do twarzy najlepiej stosować rano i wieczorem.

Najlepsze rezultaty zapewnia zastosowanie zwalczającego niedoskonałości kremu na dzień oraz normalizującego kremu na noc z linii 
Iwostin Pure Balance.
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