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Nowości Iwostin Purritin 2019
Na problemy z trądzikiem
Warszawa, 16 września 2019 - Laboratorium Iwostin wzbogaciło specjalistyczną linię na problemy trądziku
Iwostin Purritin® o dwa nowe preparaty: Krem BB SPF 50+, który pielęgnując skórę tłustą i skłonną do
trądziku jednocześnie ujednolica jej koloryt i zapewnia jej bardzo wysoką ochronę przeciwsłoneczną oraz
Krem Fast Azg, stworzony z myślą o osobach, które w niedługim czasie chcę zniwelować trądzikowe
niedoskonałości skóry. Oba produkty zostały przebadane dermatologicznie.
Skóra skłonna do trądziku wymaga szczególnej ochrony, zwłaszcza przed promieniowaniem słonecznym,
które dawkowane w nadmiarze niezależnie od pory roku, powoduje nadprodukcję sebum, zwiększone
rogowacenie, a w konsekwencji zatkanie porów i nowe zmiany trądzikowe. Stosowanie kilku produktów nie
jest wskazane przy tego typu problemach skórnych. Warto wtedy sięgnąć po preparat, który zastępuje
użycie podkładu i kremu z filtrem. Jest to szczególnie ważne po przeciwtrądzikowych kuracjach
dermatologicznych, często stosowanych jesienią. Dzięki połączeniu starannie dobranych substancji KREM
BB SPF 50+ IWOSTIN PURRITIN działa wielofunkcyjnie:
Na problemy trądziku:
• Zmniejsza widoczność zmian trądzikowych i zaczerwienienie skóry
• Nawilża i redukuje wydzielanie sebum
• Nie obciąża skóry i nie zatyka porów
Wyrównuje koloryt:
• Zapewnia naturalny wygląd
• Daje efekt delikatnego makijażu
Chroni skórę:
• Chroni przed promieniowaniem UVA i UVB
• Chroni przed działaniem negatywnych czynników środowiskowych
Preparat został przebadany dermatologicznie. Jest hipoalergiczny, fotostabilny,
niekomedogenny, odpowiedni po zabiegach dermatologicznych.
Sposób użycia: Należy równomiernie nanosić codziennie rano na oczyszczoną skórę
twarzy. Preparat może być stosowany pod puder.
Substancje aktywne:
•

•
•
•

Physiogenyl® PF - działa energizująco, wspomaga proces odnowy naskórka. Jest doskonałym
źródłem takich pierwiastków śladowych jak cynk i mangan. Zapewnia odpowiedni poziom
nawilżenia.
Dry - Flo® PC - absorbuje nadmiar sebum, zapewniając matowy wygląd.
Pigment - wyrównuje koloryt skóry, nadajac jej odpowiedni, naturalny kolor.
Kompleks filtrów UVB/UVA - zapewnia bardzo wysoką ochronę.

Średnia cena detaliczna: ok. 39 PLN (30 ml). Cena ostatecznie kształtowana jest na poziomie apteki.
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KREM FAST AZG IWOSTIN PURRITIN to innowacyjne połączenie kwasu azelainowego i glicyny, które
sprawia, że preparat może być stosowany w codziennej pielęgnacji skóry trądzikowej, tłustej, mieszanej
oraz wrażliwej i skłonnej do podrażnień. Zapewnia przy tym te same korzystne właściwości, co sam kwas
azelainowy1, bez podrażnienia skóry, które może być skutkiem działania tego kwasu.
Wysokie, bo aż 5% stężenie azeloglicyny sprawia, że już po pierwszym zastosowaniu krem zmniejsza
aktywność bakterii. W krótkim czasie, po około 7 godzinach działania na skórze, reguluje wydzielanie
sebum, pozostawiając ją przyjemnie matową, nawet do 8 godzin.
Krem widocznie zmniejsza nasilenie zmian trądzikowych, nierówności oraz zaczerwienienia już po tygodniu
stosowania. Po 21 dniach skóra odzyskuje blask, jest wyraźnie rozjaśniona, koloryt ujednolicony, poprawia
się również jej nawilżenie. Wg 70% badanych, pory skóry zostają zmniejszone i odblokowane. Nietłusta
konsystencja preparatu sprawia, że krem łatwo się wchłania, jest niekomedogenny, odpowiedni jako baza
pod makijaż, zwiększa jego trwałość.
Sposób użycia: Należy równomiernie nanosić codziennie rano na oczyszczoną skórę
twarzy, szyi i dekoltu.
Substancje aktywne:
•

•
•
•

Azeloglicyna 5% - redukuje wydzielanie sebum, wpływając tym samym na
zmniejszenie błyszczenia skóry. Nawilża i wygładza skórę, rozjaśnia
przebarwienia.
Kwas laktobionowy 1% - wspomaga odnowę naskórka, chroni skórę przed utratą
wody.
Niacynamid (witamina B3) 4% - poprawia ogólny wygląd skóry, wygładza
i wyrównuje jej koloryt.
Biolin - prebiotyk, normalizuje mikrobiotę skóry, przywraca jej prawidłowe funkcje,
redukuje zaczerwienienia, pomaga odbudować barierę ochronną.

Średnia cena detaliczna: ok. 45 PLN (40 ml). Cena ostatecznie kształtowana jest na
poziomie apteki.
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Sanofi wspiera pacjentów w pokonywaniu wyzwań zdrowotnych. Jesteśmy globalną firmą biofarmaceutyczną skoncentrowaną na zdrowiu
ludzkim. Zapobiegamy chorobom za pomocą szczepionek, dostarczamy innowacyjne sposoby leczenia bólu i łagodzenia cierpienia. Wspieramy
zarówno tych, którzy cierpią na choroby rzadkie, jak również miliony pacjentów zmagających się z chorobami przewlekłymi. Dzięki
zaangażowaniu ponad 100 000 pracowników w 100 krajach, Sanofi przekształca innowacje naukowe w rozwiązania opieki zdrowotnej dostępne
na całym świecie.
Sanofi Consumer Healthcare jest częścią globalnej organizacji Sanofi, której celem jest poprawa jakości życia ludzi na całym świecie. Globalny
BU CHC osiągnął sprzedaż na poziomie 4,7 mld EUR w 2018 roku. Sanofi Consumer Healthcare jest jedną z trzech najważniejszych organizacji
na rynku Consumer Healthcare i dostarcza skoncentrowane na konsumentach, innowacyjne rozwiązania w zakresie samoleczenia, skupione
wokół czterech najważniejszych globalnych kategorii: alergia oraz kaszel i przeziębienie, środki przeciwbólowe, leki układu pokarmowego,
suplementy diety.
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