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IWOSTIN PURRITIN aktywny krem 40 ml
 

Cena: 37,90 PLN

Opis słownikowy

Producent IWOSTIN

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Opis 

 

IWOSTIN PURRITIN aktywny krem eliminujący niedoskonałości 40 ml

 

Wskazania 

Codzienna pielęgnacja skóry tłustej i skłonnej do zmian trądzikowych.

 

Działanie 

Działa na wszystkie przyczyny i objawy trądziku:

Redukuje ilość i wielkość grudek, krostek i zaskórników

Odblokowuje pory

Reguluje wydzielanie sebum

Długotrwale matuje
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Łagodzi podrażnienia i nawilża

Sprawia, że zaczerwienienia i przebarwienia potrądzikowe są mniej widoczne

 

Sposób użycia 

Nakładać odpowiednią ilość kremu na oczyszczoną i osuszoną skórę twarzy. Zaleca się stosowanie codziennie rano. Odpowiedni jako
baza pod makijaż. Omijać okolice oczu.

 

Skład 

Składniki aktywne

Zincidone® - Innowacyjne połączenie cynku i molekuły PCA (sól cynkowa kwasu PCA), która ułatwia jego wnikanie w skórę - reguluje
wydzielanie sebum i zapobiega powstawaniu zmian trądzikowych.

Palmitynian retinolu - Reguluje wydzielanie sebum, zmniejsza przebarwienia barwnikowe. Odmładza skórę, ujędrnia i regeneruje
naskórek, przy dłuższym stosowaniu ujędrnia skórę właściwą, wzmacnia włókna kolagenowe, dzięki czemu przywracana jest
sprężystość skóry. Pełni funkcję antyoksydacyjną.

Cobiostab 400 - Składnik wykazujący silne działanie ograniczające rozwój bakterii, zarówno Gram+ jak i Gram- w tym Propionibacterium
acnes oraz działanie grzybostatyczne. Konserwant o wysokiej tolerancji przez skórę.

Dry Flo ® PC - Naturalny polimer na bazie skrobii w postaci sypkiego proszku, pochodna glinu. Wykazuje właściwości absorbujące
nadmiar sebum.

EPS Seamat - Expolisacharyd (zwiazek polimerowy) produkowany przez plankoton morski. Absorbuje nadmiar sebum, zapobiegając
błyszczeniu się skóry. Posiada lekką teksturę, przez co nie działa komedogennie.

Pore Away - Kompleks zwierający aktywny składnik - mastyks, który pozyskiwany jest z kory krzewu Pistacia lentiscus. Redukuje
świecenie, poprawia kondycję skóry i pozostawia gładkie, matowe wykończenie, oczyszcza i zmniejsza pory. Działa anty-komedogennie
oraz wpływa na ogólną poprawę wyglądu skóry.

Alfa – hydroksykwasy (kwasy AHA) - Działają keratolitycznie, usuwając warstwy martwych i zrogowaciałych komórek.

Beta-hydroksykwasy (kwasy BHA) - Działają złuszczająco (keratolitycznie), dzięki czemu odblokowują ujścia gruczołów łojowych i
ułatwiają usuwanie martwych komórek naskórka. W ten sposób zapobiegają tworzeniu zapalnych zmian trądzikowych.

Hialuronian sodu - Substancja obecna w naskórku oraz w skórze właściwej. Zapewnia prawidłowe uwodnienie substancji
międzykomórkowej. Długotrwale zatrzymuje wodę w skórze.

Alantoina - Wygładza i zmiękcza skórę, usuwając spękania i zgrubienia. Łagodzi podrażnienia.
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