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Iwostin Estetic Lifting w kremie®
Skóra dojrzała: szyja, dekolt, biust

Warszawa, 4 stycznia 2018 – Skóra szyi, dekoltu i biustu jest bardzo wymagająca i łatwo ulega
wysuszeniu. Wiele kobiet uważa, że szyja i dekolt są zwierciadłem ich wieku. I nawet zadbana twarz
„w towarzystwie” zaniedbanej szyi i dekoltu zdradza prawdziwy wiek. Dlatego te partie ciała potrzebują
specjalnego traktowania. W trosce o ich kondycję marka Iwostin przygotowała Iwostin Estetic Lifting w
kremie®, preparat inspirowany zabiegami dermatologii estetycznej.
Skóra szyi i dekoltu jest wyraźnie słabsza i cieńsza, łatwo ulega
przesuszeniu, ma małą ilość kolagenu i elastyny i jest niemal
pozbawiona gruczołów łojowych. Ponadto każdego dnia narażona jest
na obciążenia i tzw. Techneck1 (wiotczenie i zmarszczki od ciągłego
pochylania głowy nad telefonem). W konsekwencji starzeje się
szybciej niż skóra twarzy. Iwostin Estetic Lifting w kremie® to
innowacyjny preparat, który dzięki zawartości aż 12 składników
aktywnych działa wielowymiarowo:

Intensywnie odbudowuje
 nawilża już od 1. aplikacji
 daje odczuwalny efekt rewitalizacji i regeneracji naskórka
 likwiduje oznaki zmęczenia i stresu na skórze*

Daje efekt liftingu optycznego
 redukuje głębokość zmarszczek i zmniejsza ich widoczność
 daje odczucie natychmiastowego liftingu, przeciwdziała wiotczeniu
 wygładza i ujędrnia skórę*
W efekcie skóra staje się nawilżona, jędrna i odżywiona.
Pojemność: 75 ml, cena ok. 59 zł.
* Na podstawie badań aplikacyjnych i aparaturowych.

1

Falla D. et. Al.. Physical Therapy, 2007; Kim H. et. Al.. J. Physical Therapy Sci, 2015; Wahlstorm, J. Occupational Medicine, 2005
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Substancje aktywne w preparacie Iwostin Estetic Lifting w kremie®:
 Redukcja zmarszczek
Ekstrakt z kory dębu korkowego - jego składniki wykazują działanie ultraliftingujące, dzięki czemu skóra
jest napięta i wygładzona.
Trylagen - działa nawilżająco, regeneruje i zwiększa elastyczność skóry.
Troxerutyna - ma działanie antyoksydacyjne.

 Intensywna regeneracja
Omega-6 Ceramide® - odbudowuje struktury lipidowe naskórka.
Olej z awokado, olej sezamowy, masło shea i olej rydzowy - cenne źródła witamin A, C i D oraz
kwasów omega 3, które działają odżywczo, regenerująco i łagodząco.
NMF - utrzymuje odpowiedni poziom nawilżenia w warstwie rogowej naskórka
Kompleks AquaJuve™ - wiąże wodę w skórze i chroni przed jej utratą.
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