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IWOSTIN ROSACIN Krem na dzień łagodzący skórę z
trądzikiem różowatym SPF 15 40 ml
 

Cena: 38,99 PLN

Opis słownikowy

Producent IWOSTIN

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Opis 

 

IWOSTIN ROSACIN Krem na dzień łagodzący skórę z trądzikiem różowatym SPF 15, 40 ml

 

Właściwości

·         Redukuje rumień od 1. aplikacji

·         Zmniejsza nadreaktywność

·         Łagodzi podrażnienia

·         Wzmacnia naczynia krwionośne

·         Regeneruje barierę naskórkową

·         Utrzymuje prawidłowa równowagę flory bakteryjnej

·         Chroni przed promieniowaniem UV

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekazawiszy.pl
https://aptekazawiszy.pl/iwostin-rosacin-krem-na-dzien-lagodzacy-skore-z-tradzikiem-rozowatym-spf-15-40-ml.html
https://aptekazawiszy.pl/iwostin-rosacin-krem-na-dzien-lagodzacy-skore-z-tradzikiem-rozowatym-spf-15-40-ml.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 

·         Optycznie maskuje zaczerwienienia

·         Bez parabenów, bez środków zapachowych

 

Wskazania

·         Codzienna pielęgnacja skóry z trądzikiem różowatym zarówno w fazie Prerosacea i utrwalonych zmian naczyniowych, jak i pozostałych
bardziej zaawansowanych fazach.

 

Sposób użycia

·         Nanieść niewielką ilość kremu na dokładnie oczyszczoną skórę twarzy i szyi. Zaleca się stosowanie kremu na dzień i uzupełnienie
pielęgnacji preparatem Iwostin Rosacin na noc. Jest odpowiedni jako baza pod makijaż.

 

Skład

·         Neutrazen™ zmniejsza ilość i rozmiar rozszerzonych naczynek włosowatych oraz ogranicza reaktywność skóry na działanie
neuropeptydu − substancji P. Ma intensywne właściwości kojące. Odwraca proces neurogennego zapalenia skóry i zapobiega mu.
Pomaga podwyższyć próg wrażliwości skóry na bodźce.

·         Pronalen Aesculus™ wzmacnia napięcie naczyń w skórze, działa przeciwzapalnie i przeciwrumieniowo. Skutecznie zmniejsza
zaczerwienienia i łagodzi podrażnienia.

·         Optisol ™optycznie maskuje zaczerwienienia i niedoskonałości skóry.

·         Biolin prebiotyk, który sprzyja rozwojowi pożytecznych organizmów bytujących na skórze, bez stymulowania wzrostu bakterii
szkodliwych.

·         Witamina C chroni skórę przed wolnymi rodnikami, dzięki czemu zapobiega procesom degeneracyjnym i starzeniu się skóry. Rozjaśnia
skórę, wspomagając usuwanie przebarwień, uszczelnia i uelastycznia naczynia włosowate, stymuluje produkcję kolagenu.

·         Physiogenyl® działa energizująco, stymuluje wzrost i regenerację komórek. Ogranicza wykwity trądzikowe. Stanowi doskonale źródło
energii oraz cennych pierwiastków śladowych, takich jak cynk i mangan. Zapewnia również odpowiedni poziom nawilżenia naskórka.

·         Fotostabilne filtry UVA i UVB skutecznie chronią delikatną i zaczerwienioną skórę przed drażniącym działaniem promieniowania UV, pod
którego wpływem kruche naczynia ulegają rozszerzeniu i wykazują tendencję do pękania.

·         Woda termalna z Iwonicza
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