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Iwostin Pure Balance zwalczający niedoskonałości krem na
dzień 50ml
 

Cena: 34,90 PLN

Opis słownikowy

Działanie matujące, nawilżające, przeciw
niedoskonałościom, ujędrniające

Miejsce
stosowania

twarz, szyja

Podmiot
odpowiedzialny

Perrigo

Postać krem

Przeznaczenie pielęgnacja

Typ produktu kosmetyk

Typ skóry mieszana, normalna, tłusta, przetłuszczająca
się

Opis produktu
 

Poznaj Iwostin Pure Balance Zwalczający niedoskonałości krem na dzień do skóry normalnej, mieszanej i tłustej. Krem z witaminą C o
lekkiej formule intensywnie nawilża, matuje oraz ujędrnia. Zwalcza niedoskonałości i redukuje pierwsze oznaki starzenia.

Linia Pure Balance to produkty testowane dermatologicznie, bez alkoholu, o neutralnym pH. Krem nie blokuje porów, więc nie przyczynia
się do powstawania zaskórników.

Efekty stosowania kremu na niedoskonałości Iwostin Pure Balance

Nawilżona skóra do 24h.
Redukcja niedoskonałości i drobnych zmarszczek.
Zmniejszenie widoczności porów.
Matowa, gładka i promienna skóra twarzy.
Poprawa elastyczności skóry po 28 dniach regularnego stosowania.

Składniki kremu na dzień Iwostin Pure Balance

Kwas hialuronowy intensywnie nawilża i zwiększa elastyczność skóry.
Witamina C i E chronią skórę przed wolnymi rodnikami i przedwczesnym starzeniem.
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Sarkozyna zmniejsza przetłuszczanie się skóry, zapewnia jej zdrowy i matowy wygląd.
Emolienty tworzą na powierzchni skóry film ochronny, który hamuje utratę wody.
Humektanty zatrzymują wodę w głębszych warstwach naskórka.
Celuloza i Perlite absorbują sebum, zapewniając zmatowienie cery.

Zastosowanie kremu z witaminą C Iwostin Pure Balance

Krem na dzień do cery mieszanej, normalnej i tłustej przeznaczony jest do codziennej pielęgnacji. Dzięki niewielkiej zawartości
tłuszczów nie pozostawia lepkiej warstwy. Może być stosowany jako baza pod makijaż.
Krem z witaminą C należy nakładać rano na oczyszczoną skórę twarzy. Dla zapewnienia najlepszych efektów warto stosować
go wraz z Normalizującym kremem na noc Iwostin Pure Balance.
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