
KOSMETYKI UZDROWISKOWE
na bazie naturalnej wody termalnej 

Zaufaj sile krystalicznie czystych źródeł Iwonicza-Zdroju

Kosmetyki Iwoniczanka powstały z inspiracji
kuracjami zdrojowymi, które w podkarpackim
kurorcie stosuje się z wykorzystaniem leczniczych
wód mineralnych. To najcenniejsze bogactwo
naturalne Iwonicza-Zdroju stanowi bazę prawie
wszystkich kosmetyków do twarzy i ciała,
produkowanych przez "Uzdrowisko Iwonicz" SA. 

Poznaj ich unikatowe właściwości i stwórz swoje
własne uzdrowisko w domu...

Co wyróżnia kosmetyki Iwoniczanka na tle innych
produktów drogeryjnych?

Iwonickie wody termalne tryskają z głębokości około tysiąca metrów. Przepływając przez warstwy Ziemi, pobierają z nich
makroelementy (wapń, magnez, sód, potas, wodorowęglany, siarczany, fosforany) i mikroelementy (żelazo, cynk, stront, lit, fluor,
jod, mangan) oraz składniki niezdysocjowane (kwas metakrzemowy i metaborowy). 

To unikatowa kombinacja, uzależniona od terenu, o możliwej tylko w naturze doskonałej synergii. Wspomaga ona procesy
metaboliczne, wzmacniając naturalną barierę hydrolipidową skóry i służąc do zwalczania skutków wolnych rodników
pojawiających się na skutek zanieczyszczenia środowiska, stresu i niewłaściwej diety.

www.iwoniczanka.uisa.pl

@kosmetykiiwoniczanka

@iwoniczankasklep

Woda pozytywnie działa na kondycję skóry, nie powodując jej przesuszenia. Jednocześnie
poprawia jej zdolność do wchłaniania składników pielęgnacyjnych z pozostałych komponentów,
takich jak: kwas hialuronowy, enzym Q10, kolagen, ekstrakty roślinne, olejki eteryczne i
kompleksy witamin, składniki pochodzenia mineralnego oraz zwierzęcego, jak np. miód czy wosk
pszczeli.

Wody mineralne stosuje się w kuracjach pitnych i kąpielowych, oferowanych wypoczywającym
oraz leczącym się w Iwoniczu-Zdroju kuracjuszom. Używa się je także do produkcji Iwonickiej
Soli Jodobromowej, którą "Uzdrowisko Iwonicz" SA warzy w specjalnych panwiach tą samą
metodą, co dawne manufaktury 150 lat temu, by nic nie straciła ze swych cennych właściwości.

Iwonicka Sól Jodobromowa wykorzystywana jest jako uzupełnienie terapii zdrojowych. Możesz ją
kupić w naszym sklepie także w praktycznym opakowaniu, dzięki czemu odprężającą,
regenerującą kąpiel z solą iwonicką przygotujesz we własnym domu.

http://www.iwoniczanka.uisa/


Kremy, które chcemy Ci polecić, różnią się składnikami aktywnymi, dopasowanymi do problemu skóry. Wszystkie łączy ochrona
bariery hydrolipidowej, która jest niezwykle istotna zarówno dla młodej skóry, jak i cery dojrzałej. 
Nawilżenie jest podstawą pielęgnacji w każdym wieku - optymalnie nawilżona skóra ma piękny i zdrowy koloryt, wygląda
młodziej i bardziej świeżo.

Starannie dobrany skład, bazujący na wodzie termalnej, sprawia, że kremy są bezpieczne dla każdego rodzaju skóry, także
wrażliwej czy alergicznej. 

Wszystkie kosmetyki Iwoniczanka kupisz z 10% rabatem w naszym sklepie internetowym.
Jednorazowy kod rabatowy: IWONICZANKA

www.iwoniczanka.uisa.pl

Kremy z Uzdrowiska Iwonicz

Kremy do twarzy z wodą termalną z Iwonicza-Zdroju

Regenerujący krem przeciwzmarszczkowy to krem z kwasem
hialuronowym i kolagenem, które wraz z iwonicką wodą termalną dbają
o odpowiedni poziom nawilżenia skóry, jednocześnie wygładzając
zmęczony naskórek. Starannie dobrane substancje aktywne: Vita
Calcium, masło shea, miłorząb japoński i witamina E zapewniają
kompleksową pielęgnacje cery dojrzałej.

Intensywnie nawilżający krem zawiera kwas hialuronowy, 
 Hydromanil®, masło shea i olej słonecznikowy, których zadaniem  jest
optymalne nawilżenie i utrzymanie wody w naskórku. Substancje takie
jak witamina E, ekstrakt z białej herbaty i owoców z dzikiej róży oraz
iwonicka woda sprawiają, że skóra jest mniej podatna na działanie
szkodliwych czynników zewnętrznych.

Krem do rąk i paznokci Iwoniczanki przynosi natychmiastową ulgę,
optymalnie nawilża i uzupełnia straty wody w naskórku. Prowitamina B5,
witamina E oraz skrzyp polny mają właściwości pielęgnujące, regenerujące i
odżywcze, a sól iwonicka, wspomagając mikrokrążenie sprawia, że dłonie są
zabezpieczone przed podrażnieniami.

Z newralgicznymi miejscami poradzi sobie specjalistyczny krem z solą
iwonicką, Medilanem® i alantoiną. Zmiękczający krem do szorstkiej skóry
upora się z takimi problemami, jak szorstka skóra na łokciach,  kolanach,
piętach, wygładzając ją, delikatnie złuszczając i optymalnie natłuszczając.

W składzie Lawendowego kremu do stóp znajdują się składniki o działaniu
przeciwbakteryjnym i przeciwgrzybicznym, z nano miedzią na czele, które
każdego dnia hamują rozwój bakterii i grzybów na stopach, zapobiegając
takim dolegliwościom jak: nadmierna potliwość stóp, grzybica paznokci,
popękane pięty. 

Kremy z solą iwonicką, warzoną z wód Iwonicza-Zdroju

TU POWSTAJĄ NASZE KOSMETYKI

Uzdrowisko Iwonicz to popularne, jedno z najstarszych          
i najpiękniejszych uzdrowisk w Polsce. Leczniczy klimat,
położenie wśród porośniętych zielonymi lasami wzgórz
Beskidu Niskiego oraz architektura o wyjątkowej wartości
zabytkowej, tworzą atmosferę urokliwego kurortu.

W "Uzdrowisku Iwonicz" SA kontynuujemy ponad 440 letnią
tradycję kuracji uzdrowiskowych, opartych na naturalnych
surowcach leczniczych.

Naszym największym bogactwem są
złoża wód mineralnych.

http://www.iwoniczanka.uisa/

