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IWOSTIN CAPILLIN Oczyszczająca pianka na naczynka 165
ml
 

cena: 32,68 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała twarz

Działanie łagodzące, myjące, nawilżające,
oczyszczające, wzmacniające

Opakowanie 165 ml

Postać pianka

Producent SANOFI AVENTIS SP. Z O.O.

Sposób aplikacji na skórę

Wskazania naczynka, podrażnienie, zaczerwienienie

Opis produktu
 

Wskazania:
Codzienne oczyszczanie wrażliwej skóry naczyniowej.

Właściwości:
Delikatna formuła, odpowiednia dla wrażliwej skóry naczynkowej

delikatna baza myjąca bez SLES i SLS
nie podrażnia wrażliwych okolic oczu

Zapewnia skuteczne oczyszczanie z zanieczyszczeń i makijażu, przynosząc uczucie ukojenia.
Koi i łagodzi podrażnienia
Zmniejsza skłonność do występowania podrażnień, zaczerwienień i rumienia, zapewniając redukcję pieczenia, ściągnięcia i mrowienia.
Odpowiednia dla osób noszących szkła kontaktowe.

Skład:
Algi Aldavine 5x
Połączenie unikalnych aktywnych polisacharydów z dwóch alg: czerwonej i brązowej, otrzymane na drodze syntezy biotechnologicznej.
Chronią naczynia i poprawiają ich kondycję.
Pronalen Aesculus HSCMS
Escyna pozyskiwana z nasion kasztanowca, działa przeciwrumieniowo. Skutecznie zmniejsza zaczerwienienia i łagodzi podrażnienia.
Pullulan
Polisacharyd, jego użycie jako składnika kosmetyków pielęgnacyjnych powoduje nawilżenie skóry poprzez tworzenie warstwy okluzyjnej
na powierzchni naskórka i obniżenie przeznaskórkowej utraty wody (TEWL). zwiększa odporność skóry na działanie czynników
zewnętrznych poprzez tworzenie elastycznego, naturalnego filmu tzw. ”drugiej skóry”.
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Pantenol
Doskonale przenika przez naskórek i dociera do głębszych jego warstw. Jest silnie działającym stymulatorem odnowy naskórka.
Alantoina
Substancja krystaliczna, pochodna mocznika. Wygładza i zmiękcza skórę, usuwa spękania i zgrubienia. Wykazuje także działanie
łagodzące podrażnienia.
Witamina C
Antyoksydant. Zmniejsza uszkodzenia komórek oraz DNA, działaniem rodników. Pobudza syntezę kolagenu, nadając skórze jędrność i
elastyczność.

Stosowanie:
Należy nanieść odpowiednią ilość pianki na skórę twarzy i delikatnie rozprowadzić. Pozostałość usunąć płynem micelarnym lub wodą.

Opakowanie:
165 ml
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