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Iwostin Purritin lekki krem sebum control 60ml
 

Cena: 38,90 PLN

Opis słownikowy

Działanie matujące, nawilżające, odblokowujące pory,
przeciw niedoskonałościom,
regulujące/ograniczające wydzielanie
sebum, wygładzające

Miejsce
stosowania

twarz, szyja

Podmiot
odpowiedzialny

Perrigo

Postać krem

Problem trądzik, niedoskonałości

Typ produktu kosmetyk

Typ skóry tłusta, przetłuszczająca się

Właściwości bezzapachowy

Opis produktu
 

Poznaj Iwostin Purritin Lekki Krem Sebum Control, który zmniejsza błyszczenie skóry i redukuje nadmiar sebum. Produkt zapewnia
odpowiednie nawilżenie twarzy, przywracając uczucie świeżości. Krem stworzony z myślą o codziennej pielęgnacji skóry tłustej,
błyszczącej oraz skłonnej do trądziku. Dzięki swym właściwościom odpowiednio dba o potrzeby wymagającej cery.

Unikalne połączenie składników aktywnych sprawia, że skóra odzyskuje zdrowy i promienny wygląd. Krem do skóry skłonnej do trądziku
wygładza naskórek, zmniejsza widoczność niedoskonałości i zmniejsza widoczność porów. Beztłuszczowa, bezzapachowa i
niekomedogenna formuła nie obciąża skóry, jest też odpowiednia dla wegan. Krem do twarzy ma lekką konsystencję i szybko się
wchłania. Może być wykorzystywany jako baza pod makijaż.

BENEFITY

Widocznie zmniejsza błyszczenie skóry.
Reguluje nadmierne wydzielanie sebum.
Krem do cery skłonnej do trądziku zmniejsza widoczność niedoskonałości.
Wygładza skórę i zmniejsza widoczność porów.
Odpowiednio nawilża i odświeża problematyczną skórę.

EFEKTY
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Matowa skóra bez efektu błyszczenia
Odpowiednie nawilżenie oraz wygładzenie naskórka.
Zmniejszenie widoczności niedoskonałości i porów.
Uczucie komfortu i świeżości.
Zdrowy oraz promienny wygląd skóry.

SKŁADNIKI

Piroktonian olaminy – pomaga zwalczać niedoskonałości i odblokowuje pory.
Puder ryżowy – redukuje nadmiar wydzielanego sebum, zmniejszając błyszczenie skóry.

SPOSÓB UŻYCIA

Lekki Krem Sebum Control Iwostin Purritin przeznaczony jest do pielęgnacji skóry tłustej, błyszczącej i skłonnej do trądziku.

Krem nakładaj codziennie rano na dokładnie oczyszczoną skórę twarzy. Produkt z powodzeniem możesz wykorzystywać jako bazę pod
makijaż. Najlepsze efekty zapewnia stosowany razem z Aktywnym żelem i Tonikiem Oczyszczająco Normalizującym z linii Purritin.
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