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Redblocker koncentrat naprawczy do skóry wrażliwej i
naczynkowej 30 ml
 

Cena: 26,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 ml

Postać Kremy

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki

Faza wodna:
Trokserutyna wspomaga mikrokrążenie krwi, uszczelnia naczynia krwionośne, łagodzi zaczerwienienia i podrażnienia.
Wzmacnia system obronny skóry, zmniejszając jej wrażliwość na czynniki zewnętrzne. Wspomaga proces odnowy
komórkowej naskórka.
Ekstrakt z aceroli jest bogatym źródłem naturalnej witaminy C, która jest znana ze swoich znakomitych właściwości
uszczelniających i wzmacniających naczynka krwionośne. Neutralizuje wolne rodniki i stymuluje syntezę kolagenu w
skórze.
Kwas hialuronowy charakteryzuje się dużą zdolnością do wiązania cząsteczek wody, dzięki czemu jest w stanie
nawodnić nawet głębsze warstwy skóry, skutecznie nawilża i rewitalizuje. W konsekwencji łagodzi podrażnienia i
zaczerwienienia wrażliwej i nadreaktywnej skóry oraz zabezpiecza przed powstawaniem nowych.
Ekstrakt z białej lilii posiada właściwości filmogeniczne, dzięki czemu tworzy na powierzchni skóry warstwę ochronną,
która zatrzymuje wodę w naskórku, zapewniając optymalne nawilżenie i uelastycznienie. Skutecznie wygładza skórę,
pozostawiając ją jedwabiście miękką.

Faza olejowa:
Olej z pestek winogron wyróżnia się bardzo wysoką zawartością niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych
(NNKT). Dodatkowo jest znakomitym antyoksydantem, bogatym w witaminę E. Zawiera również flawonoidy, lecytynę
oraz przeciwutleniacz resweratrol o bardzo silnych właściwościach ochronnych. Wykazuje znakomite działanie
nawilżające, zmiękczające, wygładzające oraz łagodzące podrażnienia.

Charakterystyka

Działanie:
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Wzmacnia naczynka krwionośne
Natychmiast eliminuje zaczerwienienia
Usprawnia proces odnowy naskórka
Tworzy warstwę ochronną na skórze

RedBlocker koncentrat naprawczy to specjalistyczny dermokosmetyk, przeznaczony do codziennej pielęgnacji skóry wrażliwej i
naczynkowej. Preparat składa się ze skoncentrowanej dwufazowej formuły. Podczas wstrząsania fazy koncentratu łączą się,
tworząc jednolitą, lekką i jedwabistą konsystencję, która doskonale się wchłania, nie zatyka porów oraz nie pozostawia na skórze
uczucia lepkości.
Faza wodna zawiera optymalną koncentrację składników aktywnych, które skutecznie i szybko eliminują zaczerwienienia,
uszczelniają, wzmacniają i chronią kruche ściany naczyń krwionośnych. Dodatkowo intensywnie nawilżają, regenerują i
odżywiają delikatną cerę.
Faza olejowa wspiera działanie składników fazy wodnej oraz zmniejsza transepidermalną utratę wody z naskórka (TEWL),
utrzymując dogłębne nawilżenie skóry.
Preparat zapewnia gruntowną odnowę wrażliwej lub naczynkowej cery. Wyraźnie poprawia kondycję skóry i natychmiast łagodzi
podrażnienia. Sprawia, że jest ona optymalnie nawilżona, ukojona i uelastyczniona, a zaczerwienienia wyraźnie zmniejszone.
Efekt to zregenerowana, ukojona, aksamitnie gładka i promienna cera.

Stosowanie
Wstrząsnąć buteleczką w celu wymieszania faz. Niewielką ilość koncentratu rozprowadzić dłońmi na oczyszczoną skórę twarzy i szyi.
Delikatnie wmasować i pozostawić do wchłonięcia. Koncentrat może być używany samodzielnie lub pod krem pielęgnacyjny z linii
RedBlocker. Przeznaczony do codziennej pielęgnacji, rano i/lub wieczorem. Do stosowania również pod makijaż.

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