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SKÓRA W WIELKIM STRESIE?
POZNAJ LINIĘ IWOSTIN HYDRO SENSITIA PREBIO DO SKÓRY SUCHEJ I WRAŻLIWEJ
NASZA SKÓRA CODZIENNIE NARAŻONA JEST NA NIEUSTANNĄ WALKĘ ZE SZKODLIWYMI CZYNNIKAMI
ZEWNĘTRZNYMI, KTÓRE ZABURZAJĄ JEJ NATURALNĄ BARIERĘ OCHRONNĄ. PROMIENIOWANIE UV, DYM
TYTONIOWY, ZANIECZYSZCZENIA ŚRODOWISKA, AGRESYWNE ZABIEGI KOSMETYCZNE, NIEODPOWIEDNIA
PIELĘGNACJA, NADMIERNE OCZYSZCZANIE CZY PATOGENY TO PRZECIWNICY, KTÓRYM MUSI STAWIAĆ
CZOŁA. SKÓRA WRAŻLIWA REAGUJE NIEMAL NATYCHMIAST. RATUNKIEM DLA CERY NADREAKTYWNEJ SĄ
PRODUKTY PREBIOTYCZNE IWOSTIN HYDRO SENSITIA PREBIO.

Czynniki zewnętrzne, zła dieta i stres mają negatywny wpływ na mikroflorę powierzchni skóry. Efekt?
Naturalne funkcje ochronne skóry zostają zaburzone. Skóra szybciej się odwadnia, łatwiej przedostają się
też do niej niekorzystne substancje i toksyny. Na ratunek wrażliwej nadreaktywnej skórze przychodzą
produkty prebiotyczne IWOSTIN HYDRO SENSITIA PREBIO, które dbając o naturalny mikrobiom skóry
wzmacniają jej funkcję ochronną, a dodatkowe składniki natychmiastowo ją nawilżają.

SKÓRA WRAŻLIWA NA WSZYSTKO
Problem wrażliwej skóry dotyczy aż 59% Polek*. Oznacza to, że aż tyle z nas zmaga się
z podatnością na szkodliwe oddziaływanie czynników zewnętrznych, takich jak: zanieczyszczone
powietrze, warunki atmosferyczne czy nieprawidłowa pielęgnacja. Skóra wystawiona na działanie
drażniących bodźców ekspresowo reaguje zaczerwienieniem, przesuszeniem, świądem, złuszczaniem,
wrażeniem pieczenia, kłuciem, ściągnięciem, a nawet pojawieniem się obrzęku i grudek. Przyczyny
występowania skóry wrażliwej wciąż są tematem badań. Kluczowe znaczenie przypisuje się
nadreaktywności naczyń krwionośnych, w wyniku której skóra nadmiernie się rumieni lub zwiększonej
przepuszczalności sprawiającej, że czynniki drażniące z łatwością wnikają do wnętrza skóry. Może mieć
to podłoże genetyczne i wynikać z wrodzonych wad w budowie naskórka. Jednak często zdarza się
także, że skóra staje się uwrażliwiona u osób, które wcześniej nie miały dolegliwości charakterystycznych
dla skóry wrażliwej. Do przyczyn uwrażliwienia zaliczyć można pracę w szkodliwych warunkach
(np. w kontakcie z toksycznymi substancjami), stres, niezdrową dietę, zanieczyszczenie powietrza, używki
oraz stosowanie drażniących kosmetyków.

PREBIOTYKI - RÓWNOWAGA DLA SKÓRY
Jedną z podstaw dobrej kondycji skóry są prebiotyki. Drobnoustroje zasiedlające naskórek mają wpływ
na pH i równowagę skóry. Większość tradycyjnych produktów oczyszczając skórę pozbawia jej zarówno
dobrych, jak i złych drobnoustrojów, co wpływa na zachwianie naturalnej kondycji cery. Kosmetyki
z prebiotykami działają inaczej niż tradycyjne formuły. Prebiotyki w produktach pielęgnacyjnych
wzmacniają linię obrony przed patogenami wnikającymi przez skórę, równoważą mikroflorę na
powierzchni skóry czy przeciwdziałają powstawaniu niedoskonałości. Dzięki nim skóra pozostaje zdrowa,
świeża i zbalansowana.
Linia HYDRO SENSITOA PREBIO zapewnia pełną rutynę pielęgnacyjną wymagającej skórze wrażliwej.
Zawarte w niej prebiotyki balansują mikroflorę niezbędną do prawidłowego funkcjonowania skóry.
* Ipsos research for Perrigo
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IWOSTIN HYDRO SENSITIA PREBIO:
#WYSOKA TOLERANCJA PRODUKTU
#PRZYWRÓCENIE RÓWNOWAGI SKÓRZE
#UKOJENIE
#NAWILŻENIE
#WZMOCNIENIE
PRODUKTY TESTOWANE DERMATOLOGICZNIE.
BEZZAPACHOWE.
NIE ZAWIERAJĄ SZTUCZNYCH BARWNIKÓW.

IWOSTIN HYDRO SENSITIA PREBIO
Nawilżający Lekki krem z prebiotykami
Skóra wrażliwa | normalna | mieszana
50,99 zł/50 ml
INNOWACYJNA FORMUŁA:
•
KOMPLEKS PREBIOTYCZNY - Wzmacnia barierę skóry oraz równoważy jej
mikroflorę.
•
ODPOWIEDNIO LEKKA KONSYSTENCJA - Emulsja z niską zawartością
lipidów.
•
NAWILŻENIE - Głęboko przenika przez skórę dzięki zawartości kwasu
hialuronowego.
•
OCHRONA I WZMOCNIENIE SKÓRY - dzięki zawartości pantenolu.
•
ODŻYWIENIE - naturalne olejki, witamina E, fitosterole.
OCHRONA PRZECIWKO PRZEDWCZESNEMU STARZENIU:
Witamina E ze względu na działanie antyoksydacyjne zapewnia ochronę
przed wolnymi rodnikami odpowiedzialnymi za starzenie się skóry.
KOMPLEKSOWA PIELĘGNACJA:
- Wzmacnia barierę ochronną skóry i przywraca jej równowagę.
- Zmniejsza zaczerwienienia i podrażnienia.
- Chroni i głęboko nawilża.
- Zmniejsza nadwrażliwość.
- Łagodzi uczucie pieczenia.
- Nie zatyka porów.
- pH neutralne dla skóry.
- Produkt testowany dermatologicznie.
POTWIERDZONA SKUTECZNOŚĆ*:
100% osób potwierdza przyjemną konsystencję kremu.
90% osób odczuwa głębokie nawilżenia skóry.
95% osób stwierdza intensywne nawilżenie.
85% osób zauważa wzmocnienie bariery skóry.
*na podstawie badania aplikacyjnego po 4 tygodniach regularnego stosowania
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IWOSTIN HYDRO SENSITIA PREBIO
Nawilżający krem z prebiotykami
Skóra wrażliwa | sucha | bardzo sucha
50,99 zł/50 ml
INNOWACYJNA FORMUŁA:
•
KOMPLEKS PREBIOTYCZNY - Wzmacnia barierę skóry oraz równoważy jej
mikroflorę.
•
BOGATA KONSYSTENCJA - Emulsja z wysoką zawartością lipidów oraz
emolientów, które wygładzają skórę.
•
NAWILŻENIE - Głęboko przenika przez skórę dzięki zawartości kwasu
hialuronowego.
•
OCHRONA I WZMOCNIENIE SKÓRY - Dzięki zawartości pantenolu.
•
ODŻYWIENIE - Naturalne olejki, witamina E, fitosterole.
OCHRONA PRZECIWKO PRZEDWCZESNEMU STARZENIU:
Witamina E ze względu na działanie antyoksydacyjne zapewnia ochronę
przed wolnymi rodnikami odpowiedzialnymi za starzenie się skóry.
KOMPLEKSOWA PIELĘGNACJA:
- Wzmacnia barierę ochronną skóry i przywraca jej równowagę.
- Zmniejsza zaczerwienienia i podrażnienia.
- Chroni i głęboko nawilża.
- Zmniejsza nadwrażliwość.
- Łagodzi uczucie pieczenia.
- Nie zatyka porów.
- pH neutralne dla skóry.
- Produkt testowany dermatologicznie.
POTWIERDZONA SKUTECZNOŚĆ*
100% osób potwierdza, że krem jest odpowiedni dla skóry suchej i bardzo suchej.
100% osób odczuwa głębokie nawilżenia skóry.
100% osób zauważa wzmocnienie bariery skóry.
94% osób dostrzega ukojenie.
89% osób zauważa, że skóra stała się mniej wrażliwa.
*na podstawie badania aplikacyjnego po 4 tygodniach regularnego stosowania
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IWOSTIN HYDRO SENSITIA PREBIO
Krem pod oczy z prebiotykami
Skóra wrażliwa 49,99 zł/15 ml
INNOWACYJNA FORMUŁA:
•
KOMPLEKS PREBIOTYCZNY - Wzmacnia barierę skóry oraz równoważy jej
mikroflorę.
•
NAWILŻENIE - Głęboko przenika przez skórę dzięki zawartości kwasu
hialuronowego.
•
OCHRONA I WZMOCNIENIE SKÓRY - Dzięki zawartości pantenolu.
• ODŻYWIENIE - Naturalne olejki, witamina E, fitosterole.
OCHRONA PRZECIWKO PRZEDWCZESNEMU STARZENIU:
Witamina E ze względu na działanie antyoksydacyjne zapewnia ochronę
przed wolnymi rodnikami odpowiedzialnymi za starzenie się skóry.
KOMPLEKSOWA PIELĘGNACJA:
- Wzmacnia barierę ochronną skóry i przywraca jej równowagę.
- Zmniejsza zaczerwienienia i podrażnienia.
- Chroni i głęboko nawilża.
- Zmniejsza nadwrażliwość.
- Koi oraz łagodzi podrażnienia.
- Odpowiedni dla delikatnej skóry wokół oczu.
- pH neutralne dla skóry.
- Produkt testowany dermatologicznie.
POTWIERDZONA SKUTECZNOŚĆ*
94% osób zauważa wzmocnienie bariery skóry.
94% osób dostrzega ukojenie.
84% osób odczuwa redukcję podrażnienia.
72% osób zauważa zmniejszenie zaczerwienienia.
*na podstawie badania aplikacyjnego po 4 tygodniach regularnego stosowania
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IWOSTIN HYDRO SENSITIA PREBIO
Oczyszczający żel micelarny
36,50 zł/190 ml

INNOWACYJNA FORMUŁA:
• KOMPLEKS PREBIOTYCZNY - Wzmacnia barierę skóry oraz równoważy jej
mikroflorę.
• ODŚWIEŻENIE - Dokładnie oczyszcza i nie wymaga spłukiwania dzięki zawartości
surfaktanów, które nie podrażniają skóry.
• NAWILŻENIE - Dzięki wysokiej zawartości humektantów.
• OCHRONA I WZMOCNIENIE SKÓRY - Dzięki zawartości pantenolu.

OCZYSZCZENIE I ODŚWIEŻENIE:
- Łagodnie oczyszcza twarz, oczy i usta.
- Skutecznie usuwa makijaż.
- Może być stosowany każdego dnia rano i wieczorem - także bez użycia wody.
WSZYSTKIE TYPY SKÓRY:
- Odpowiedni dla skóry wrażliwej.
- Nie zawiera mydła.
- Nie wysusza skóry.
- pH neutralne dla skóry.
- Produkt testowany dermatologicznie.
POTWIERDZONA SKUTECZNOŚĆ*
100% osób potwierdza delikatne oczyszczenie skóry twarzy.
94% osób nie odczuwa dyskomfortu podczas aplikacji.
94% osób nie dostrzega uczucia wysuszenia skóry.
95% osób odczuwa nawilżenie skóry.
*na podstawie badania aplikacyjnego po 4 tygodniach regularnego stosowania
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Linia IWOSTIN HYDRO SENSITIA została rozszerzona o pielęgnację zaawansowaną:
NOWOŚĆ!
IWOSTIN HYDRO SENSITIA
Nawilżające Serum
56,99 zł/30 ml
INNOWACYJNA FORMUŁA:
POTRÓJNY KWAS HIALURONOWY:
- wielkocząsteczkowy – natychmiastowo nawilża skórę
- małocząsteczkowy - głęboko nawilża oraz zwiększa elastyczność
- ultraniskocząsteczkowy – ujędrnia i wygładza zmarszczki
PROWITAMINA B5:
Koi i wzmacnia barierę skórną
ZAWARTOŚĆ HUMEKTANTÓW:
- gliceryna
- pantenol
•
•
•

Pozostawia uczucie świeżości skóry.
Nawilża - Dzięki wysokiej zawartości humektantów.
Chroni i wzmacnia skórę - Dzięki zawartości pantenolu.

KOMPLEKSOWA PIELĘGNACJA:
- Wygładza drobne linie i zmarszczki
- Poprawia elastyczność skóry.
- Produkt sprawdza się pod makijażem.
- Odpowiedni także dla skóry wrażliwej.
- pH neutralne dla skóry.
- Produkt testowany dermatologicznie.
POTWIERDZONA SKUTECZNOŚĆ*
Długotrwałe i intensywne nawilżenie potwierdzone badaniami:
92% osób uważa, że serum pozostawia uczucie nawilżenia.
84% osób potwierdza uczucie intensywnego nawilżenia.
100% osób odczuwa natychmiastowe działanie nawilżające.
88% osób potwierdza uczucie nawilżenia przez cały dzień.
*na podstawie badania aplikacyjnego po 4 tygodniach regularnego stosowania
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