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Iwostin Solecrin Purritin SPF50+ lekk fluid matujący 40ml
 

Cena: 36,90 PLN

Opis słownikowy

Działanie matujące, nawilżające, ochronne,
regulujące/ograniczające wydzielanie sebum

Filtr słoneczny SPF50+

Miejsce
stosowania

twarz, szyja

Podmiot
odpowiedzialny

Perrigo

Postać fluid

Problem trądzik, niedoskonałości

Przeznaczenie opalanie, pielęgnacja

Typ produktu kosmetyk

Typ skóry mieszana, tłusta, przetłuszczająca się,
trądzikowa, wrażliwa

Opis produktu
 

Iwostin Solecrin Purritin Lekki fluid matujący SPF50+ zapobiega błyszczeniu się skóry. Fluid może być stosowany jako krem ochronny
do cery tłustej, trądzikowej, mieszanej i wrażliwej, zapewniając bardzo wysoką ochronę przed promieniowaniem UVA i UVB. Lekka
konsystencja szybko się wchłania, dając jednocześnie efekt suchego wykończenia. Produkt nie zatyka porów i może być stosowany jako
baza pod makijaż. Lekki fluid matujący jest odpowiedzią na potrzeby skóry o specjalnych wymaganiach. Precyzyjnie redukuje problemy,
jednocześnie pielęgnując i chroniąc przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych.

Efekty stosowania lekkiego fluidu matującego Iwostin Solecrin Purritin

stosowany jako krem do cery trądzikowej, tłustej i wrażliwej, zapobiega błyszczeniu skóry
zapewnia bardzo wysoką ochronę przed promieniowaniem UVA i UVB
daje suche i matowe wykończenie
zapobiega nadmiernemu wydzielaniu sebum
fluid do cery trądzikowej, wrażliwej i tłustej, zapobiega rozwojowi bakterii

Lekki fluid matujący Iwostin Solercin Purritin posiada formułę opartą na emolientach, fotostabilnych filtrach i składnikach aktywnych,
które pielęgnują skórę. Specjalny kompleks Triple Moist Complex zapewnia intensywne nawilżenie.
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Mieszanka specjalnie dobranych emolientów sprawia, że krem szybko się wchłania.
Aktywny składnik Zinc PCA zapobiega nadmiernemu wydzielaniu sebum, rozwojowi bakterii oraz powstawaniu nowych
wyprysków.
Triple Moist Complex odpowiedzialny jest za natychmiastowe i intensywne nawilżenie problematycznej skóry.
Zaawansowane i fotostabilne filtry chronią skórę przed działaniem promieniowania UVA i UVB.

Stosowanie:

Lekki fluid Iwostin Solercin Purritin to krem do cery tłustej i trądzikowej, a także wrażliwej i mieszanej. Dedykowany jest
codziennej pielęgnacji i może być wykorzystywany jako baza pod makijaż.
Przed użyciem fluidu do cery tłustej i trądzikowej należy dokładnie wstrząsnąć opakowanie. Należy nałożyć obfitą ilość produktu
bezpośrednio przed ekspozycją skóry na słońce. Aby utrzymać wysoką ochronę, powinno się powtarzać aplikację produktu.
Trzeba pamiętać, że nadmierna ekspozycja na słońce może być poważnym zagrożeniem dla zdrowia. Należy chronić dzieci
przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
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