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IWOSTIN ROSACIN, Krem na dzień łagodzący skóra z
trądzikiem różowatym, SPF15, 40ml
 

Cena: 47,98 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 40 ml (tuba)

Postać krem

Producent NEPENTES S.A.

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Opis

IWOSTIN ROSACIN, Krem na dzień łagodzący skóra z trądzikiem różowatym, 40ml

IWOSTIN ROSACIN Krem na dzień łagodzący skórę z trądzikiem różowatym spf 15 ogranicza rumień już po pierwszej aplikacji. Działa
wzmacniająco na naczynia krwionośne, łagodzi podrażnienia oraz maskuje zaczerwienienia.

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
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.

Składniki aktywne:

Neutrazen
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Zmniejsza nadreaktywność skóry. Hamuje aktywność neuropeptydów odpowiedzialnych za nadwrażliwość skóry oraz powstawanie
rumienia i zmian grudkowo–krostkowych.

Pronalen Aesculus
Wspomaga działanie Neutrazenu, działa przeciwrumieniowo i poprawia mikrocyrkulację w naczyniach włosowatych skóry. Wraz z
witaminą C wzmacnia ściany naczyń krwionośnych.

Optisol
Korektor optyczny, maskuje zaczerwienienia i niedoskonałości skóry

Biolin (prebiotyk)
Utrzymuje prawidłową równowagę flory bakteryjnej, dzięki czemu wzmacnia barierę ochronną wrażliwej, podatnej na uszkodzenia skóry.

Physiogenyl
Stanowi bogate źródło mikroelementów, takich jak cynk i mangan. Regeneruje barierę naskórkową.

Fotostabilne filtry UVA i UVB
Skutecznie chronią wrażliwą i zaczerwienioną skórę przed drażniącym działaniem promieniowania UV.

Witamina C
Działa antyoksydacyjnie, chroniąc przed działaniem wolnych rodników odpowiedzialnych za starzenie się skóry.

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.
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