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Redblocker kojący olejek do oczyszania twarzy 145 ml
 

Cena: 21,35 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 145 ml

Postać Olejki

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis
Redblocker kojący olejek do oczyszczania skóry wrażliwej i naczynkowej to specjalistyczny dermokosmetyk przeznaczony do
codziennego mycia twarzy. Formuła oparta na kompleksie aż 6 naturalnych olejów wyjątkowo delikatnie, a zarazem precyzyjne,
oczyszcza skórę. Olejek usuwa wszelkie zanieczyszczenia i makijaż, równocześnie dostarczając skórze cennych składników
odżywczych. Dzięki doskonałym właściwościom emoliencyjnym, Redblocker przywraca skórze komfort, niwelując podrażnienia oraz
zmniejszając naczynka krwionośne, redukując zaczerwienienia. Dzięki formule olejku preparat nie narusza płaszcza ochronnego skóry,
poprawia jej funkcje barierowe oraz skutecznie nawilża. Lekka konsystencja olejku nie pozostawia tłustego filmu oraz nie obciąża skóry.

Przebadany dermatologicznie.

Cechy

skutecznie usuwa wszelkie zanieczyszczenia
niweluje podrażnienia i koi skórę
wzmacnia naczynka krwionośne
redukuje zaczerwienienia
demakijaż

Składniki
Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Helianthus Annuus Seed Oil, Vitis Vinifera Seed Oil, Polyglyceryl-4 Oleate, Coco-Caprylate/Caprate, Parfum,
Tocopherol, Rosa Moschata Seed Oil, Borago Officinalis Seed Oil, Camellia Kissi Seed Oil, Ascorbyl Palmitate

Stosowanie
Sposób użycia: Niewielką dozę olejku nanieść na suchą lub wilgotną skórę twarzy i powiek. Wykonać delikatny masaż, a następnie zmyć
ciepłą wodą. Olejek przeznaczony do codziennego oczyszczania skóry wrażliwej i naczynkowej.
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Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł intensywnego światła, w temperaturze nie przekraczającej 25°C. Obecny w olejku
osad nie stanowi wady produktu.

Przeciwwskazania
Przeciwskazania: Nie stosować w przypadku pojawienia się nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu.

Producent
Aflofam Farmacja Polska Sp. z o.o.

Zawartość opakowania
145

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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