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Redblocker krem do skóry naczynkowej na dzień 50 ml
 

Cena: 24,12 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 ml

Postać Kremy

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Kosmetyk Redblocker w postaci kremu na dzień to produkt specjalistyczny przeznaczony do pielęgnacji skóry naczynkowej, który
bazuje między innymi na składnikach pochodzenia roślinnego.
Na co jest krem Redblocker na dzień? Wskazaniem do stosowania kremu jest codzienna pielęgnacja skóry naczynkowej oraz wrażliwej.
Krem przeznaczony jest do stosowania na dzień. W jego składzie znajduje się starannie dobrana kompozycja aż trzech naturalnych
wyciągów, w tym wyciągu z ruszczyka, wyciągu z kasztanowca oraz wyciągu z żurawiny. Działanie kosmetyku polega na wzmacnianiu
naczynek, co zapobiega ich pękaniu, a także na ochronie skóry przed zaczerwienieniami. Krem na dzień Redblocker skutecznie łagodzi
podrażnienia skóry, a oprócz tego ma działanie przeciwzmarszczkowe. W jego formule znajduje się filtr SPF5 (UVA i UVB), który chroni
skórę przed niekorzystnym wpływem promieniowania słonecznego. W swoim składzie kosmetyk ma również zielony pigment kryjący,
który sprawia, że cera prezentuje się atrakcyjniej.

W opakowaniu znajduje się 50 ml kremu do skóry naczynkowej Redblocker na dzień. W skład kosmetyku wchodzi między innymi
wyciąg z kasztanowca zwyczajnego, który bogaty jest w escynę. Jest to substancja poprawiająca jakość mikrokrążenia, a także
zapewniająca ochronę naczyniom krwionośnym, której działanie dodatkowo polega na łagodzeniu podrażnień oraz na redukcji uczucia
swędzenia skóry. Kosmetyk w składzie ma również wyciąg z żurawiny amerykańskiej, który chroni naczynia krwionośne, a oprócz tego
ma działanie nawilżające i przeciwutleniające. Ruszczyk kolczasty dodatkowo stymuluje syntezę kolagenu, a przy tym wspomaga
regenerację komórek. Zawarty w kremie na dzień Redblocker kwas hialuronowy ma działanie wygładzające i przeciwzmarszczkowe, a
oprócz tego działa na skórę ujędrniająco i nawilżająco oraz tworzy na powierzchni skóry specjalny film ochronny. Krem do skóry
naczynkowej Redblocker na dzień w składzie ma też wyciąg z alg brunatnych, który ma działanie kojące na skórę i przywracające jej
równowagę wodną. Algi brunatne dodatkowo redukują podrażnienia skóry, a także chronią przed utratą wody. Kosmetyk Redblocker na
dzień to również masło shea, a to stanowi naturalne źródło nienasyconych kwasów tłuszczowych, które wspomagają regenerację skóry
i jej odżywienie, a także dbają o jej funkcje barierowe.

Jak korzystać z kosmetyku Redblocker na dzień? Zaleca się delikatne rozprowadzenie kremu do skóry naczynkowej po powierzchni
skóry twarzy oraz szyi. Krem należy aplikować na skórę wcześniej oczyszczoną i osuszoną, najlepiej codziennie rano. Zaleca się
nakładanie kremu Redblocker na skórę ruchami od centralnej części twarzy na zewnątrz. Kosmetyk może być stosowany pod makijaż, a
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regularnie stosowany przyczynia się do wzmocnienia naczynek i zmniejszenia ich tendencji do pękania, a także do poprawy ogólnego
wyglądu cery. Kosmetyk Redblocker na dzień ma przeciwwskazania. Nie należy z niego korzystać w przypadku nadwrażliwości na
jakikolwiek z jego składników. Pojawienie się objawów nadwrażliwości po zastosowaniu kosmetyku stanowi wskazanie do rezygnacji z
dalszego jego używania.

Opis
Redblocker krem to specjalistyczny dermokosmetyk przeznaczony do codziennej pielęgnacji delikatnej cery wrażliwej i naczynkowej.
Zawiera kompozycję aż trzech naturalnych wyciągów: z kasztanowca, ruszczyka i żurawiny, które chronią skórę przed zaczerwienieniem
oraz wzmacniają naczynka zapobiegając ich pękaniu.
Dodatkowo, wyciąg z żurawiny jest bogatym źródłem witaminy C i niacyny, znanych ze swoich właściwości przeciwstarzeniowych i
ochronnych, wyciąg z ruszczyka koi podrażnienia, a ekstrakt z kasztanowca zmniejsza napięcie skóry i łagodzi uczucie swędzenia.
Ponadto skład został wzbogacony o ekstrakt z alg morskich, które zapewniają optymalne nawilżenie, przywracając skórze równowagę
wodną oraz o ujędrniający kwas hialuronowy. Filtr UVA/UVB (SPF 15) chroni przed działaniem promieni słonecznych, a naturalny zielony
barwnik pozwala natychmiast po nałożeniu, optycznie zmniejszyć widoczność zaczerwienień i wyrównać koloryt cery. Krem zawiera
również masło shea, które odżywia i regeneruje delikatną cerę oraz wspiera jej funkcje ochronne.

Redblocker to idealne rozwiązanie dla potrzeb wyjątkowo wymagającej skóry wrażliwej lub naczynkowej. Wyraźnie poprawia jej kondycję
wzmacniając ściany kruchych naczyń krwionośnych oraz łagodząc podrażnienia. Dodatkowo skóra staje się jędrna i odpowiednio
nawilżona.

natychmiastowa redukcja i łagodzenie zaczerwienień
kojenie podrażnień skóry wrażliwej
wzmacnianie ścian kruchych naczyń włosowatych
zmniejszenie widoczności poszerzonych naczynek
działanie przeciwzmarszczkowe oraz ochrona przed drażniącym działaniem promieni słonecznych
wspieranie funkcji barierowych skóry
optymalne nawilżenie i poprawa kolorytu skóry
idealny pod makijaż, do codziennego stosowania

Krem zawiera 6 składników aktywnych:
Wyciąg z Aesculus hipocastanum (kasztanowiec zwyczajny) dzięki zawartości escyny ułatwia mikrokrążenie, chroni ściany naczyń
krwionośnych, łagodzi podrażnienia i uczucie swędzenia.

Wyciąg z Ruscus aculeatus (ruszczyk kolczasty) ze względu na kojenie i łagodzenie podrażnień oraz szereg związków wpływających na
zmniejszenie przepuszczalności naczyń jest szczególnie ceniony w pielęgnacji cery skłonnej do zaczerwienień.

Wyciąg z Vaccinium macrocarpon (żurawina amerykańska) poza działaniem ochronnym na naczynia krwionośne, działa
przeciwutleniająco, nawilżająco, stymuluje syntezę kolagenu oraz wspiera regenerację komórek.

Wyciąg z Ascophylum nodosum (algi brunatne) działa kojąco, redukuje podrażnienia oraz pozwala przywrócić skórze wrażliwej
równowagę wodną, chroniąc ją przed utratą wody.

Kwas hialuronowy działa przeciwzmarszczkowo, wygładzająco i ujędrniająco. Skutecznie nawilża przesuszoną i wrażliwą skórę, tworząc
na jej powierzchni film ochronny.

Masło shea to naturalne i bogate źródło niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych. Dzięki głębokiej i szybkiej penetracji
umożliwia odżywienie i regenerację skóry, dzięki czemu wspiera jej funkcje barierowe. Ponadto poprawia kondycję i pomaga zmniejszyć
utratę wody, zapobiegając przesuszaniu się skóry.

Przebadany dermatologicznie.

Cechy

łagodzi podrażnienia
wzmacnia naczynka
natychmiast zmniejsza zaczerwienienia
działa przeciwzmarszczkowo
UVA/UVB (SPF 15)
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Składniki
Aqua, Glycerin, C12-15 Alkyl Benzoate, Cetearyl Ethylhexanoate, Titanium Dioxide (nano), Ethylhexyl Methoxycinnamate, Propylene
Glycol, Methylpropanediol, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Butyrospermum Parkii Butter, Glyceryl Stearate Citrate, Cetyl Alcohol,
Glyceryl Stearate, Magnesium Aluminum Silicate, Ruscus Aculeatus Root Extract, Aesculus Hippocastanum Seed Extract, Vaccinium
Macrocarpon Fruit Extract, Ascophyllum Nodosum Extract, Sodium Hyaluronate, Caprylyl Glycol, Phenylpropanol, Decyl Glucoside,
Tocopherol, Sodium Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Hydrogenated Polydecene, Laureth-7, Disodium EDTA,
Sodium Hydroxide, BHA, Silica, Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, Phenoxyethanol, Parfum, CI 19140, CI 42090, Limonene,
Linalool

Stosowanie
Sposób użycia: Krem delikatnie rozprowadzić na skórze twarzy i szyi, ruchami od jej centralnej części ku zewnętrznej. Krem
przeznaczony do codziennej pielęgnacji skóry. Do stosowania również pod makijaż. Tylko do użytku zewnętrznego. Unikać kontaktu z
oczami. Nie stosować po upływie terminu trwałości. Nie stosować w przypadku pojawienia się nadwrażliwości na którykolwiek składnik
produktu.

Przechowywanie
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze poniżej 25°C. Nie chłodzić, nie zamrażać.

Przeciwwskazania
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Producent
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

Zawartość opakowania
50

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

Galeria
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