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IWOSTIN ROSACIN Krem na noc zmniejszający rumień w
trądziku różowatym 40 ml
 

Cena: 42,90 PLN

Opis słownikowy

Producent IWOSTIN

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Opis 

 

IWOSTIN ROSACIN Krem na noc zmniejszający rumień w trądziku różowatym, 40 ml

 

Właściwości

·         Redukuje utrwalony rumień

·         Wzmacnia naczynia krwionośne

·         Łagodzi podrażnienia i zmiany grudkowo – krostkowe

·         Przywraca równowagę hydrolipidową naskórka i poprawia funkcjonowanie bariery ochronnej

·         Hamuje rozprzestrzenianie się procesu zapalnego w skórze

·         Sprzyja rozwojowi korzystnej flory bakteryjnej skóry

·         Bez parabenów, bez środków zapachowych
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Wskazania

·         Intensywna 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. Stosować codziennie na noc.

 

Skład

·         Wyciąg ze złotej algi ymniejsza stan zapalny skóry, łagodzi podrażnienia, zmniejsza reaktywność skóry.

·         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.

·         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.

·         Lipex® Omega 3/6 kompleks bogaty w nienasycone kwasy tłuszczowe (NNKT). Dostarcza m.in. kwas linolowy i α-linolenowy –
fizjologiczne składniki naturalnie występujące w skórze.

·         Woda termalna z Iwonicza
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