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Iwostin Purritin tonik oczyszczająco normalizujący 200ml
 

Cena: 26,90 PLN

Opis słownikowy

Działanie oczyszczające, odblokowujące pory,
regulujące/ograniczające wydzielanie
sebum, złuszczające

Miejsce
stosowania

twarz, szyja

Podmiot
odpowiedzialny

Perrigo

Postać tonik

Przeznaczenie demakijaż, oczyszczanie

Substancja
czynna

kwas salicylowy

Typ produktu kosmetyk

Typ skóry mieszana, tłusta, przetłuszczająca się,
trądzikowa

Opis produktu
 

Poznaj Iwostin Purritin Tonik Oczyszczająco Normalizujący o właściwościach antybakteryjnych, który delikatnie i skutecznie oczyszcza
oraz odświeża skórę. Produkt eliminuje nadmiar sebum i przywraca uczucie komfortu. Tonik powstał z myślą o codziennej pielęgnacji
skóry mieszanej, tłustej oraz skłonnej do trądziku. Regularne stosowanie produktu przywraca zdrowy i promienny wygląd twarzy.

Bezzapachowa i niekomedogenna formuła, tj. taka, która nie powoduje zapychania porów, odpowiednio pielęgnuje problematyczną
skórę. Niweluje widoczność oraz zapobiega powstawaniu niedoskonałości, przywraca równowagę i nie powoduje efektu ściągnięcia.
Tonik oczyszczająco-normalizujący łagodnie złuszcza naskórek, odblokowuje pory oraz zapobiega tworzeniu się zaskórników. Produkt
beztłuszczowy odpowiedni dla wegan skład.

Benefity

Tonik skutecznie oczyszcza skórę twarzy i szyi.
Łagodnie złuszcza naskórek oraz odblokowuje pory.
Ogranicza nadmierne wydzielanie sebum.
Zapobiega powstawaniu wyprysków, zaskórników i niedoskonałości.
Pielęgnuje i odświeża, dając uczucie komfortu.
Nie powoduje efektu ściągnięcia skóry.
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Efekty

Prawidłowo oczyszczona i odświeżona skóra.
Redukcja nadmiernej produkcji sebum.
Złuszczenie naskórka oraz odblokowanie porów.
Zdrowa i promienna skóra twarzy bez niedoskonałości.

Składniki

Kwas salicylowy – delikatnie złuszcza naskórek oraz odblokowuje i zwęża pory.

Sposób użycia

Iwostin Purritin Tonik Oczyszczająco Normalizujący przeznaczony jest do codziennej pielęgnacji skóry skłonnej do trądziku, mieszanej i
tłustej.

Tonik Oczyszczająco Normalizujący nakładaj na twarz oraz szyję za pomocą wacika kosmetycznego rano i wieczorem. Unikaj kontaktu
z delikatną okolicą oczu. Najlepsze efekty zapewnia stosowanie razem z innymi produktami z linii Iwostin Purritin.
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