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Redblocker płyn micelarny 200 ml
 

Cena: 14,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 200 ml

Postać Płyny micelarne

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Kosmetyk Redblocker w postaci płynu micelarnego jest specjalistycznym produktem, który przeznaczony jest do codziennego
stosowania. Jest łagodny dla wrażliwej skóry i jednocześnie nie pozostawia na niej nieprzyjemnej tłustej warstwy.

Na co jest płyn micelarny Redblocker? Wskazaniem do stosowania kosmetyku jest oczyszczanie wrażliwej i naczynkowej skóry twarzy,
przy jednoczesnej dbałości o jej kondycję i atrakcyjny wygląd. Składniki wchodzące w skład kosmetyku sprawiają, że skóra twarzy
zostaje dokładnie oczyszczona, a jednocześnie czynią to na tyle delikatnie, by dodatkowo nie podrażniać skóry i nie przyczyniać się do
dyskomfortu. Kosmetyk Redblocker dodatkowo przy regularnym stosowaniu redukuje istniejące podrażnienia skóry oraz jej
zaczerwienienia, a oprócz tego korzystnie wpływa na odporność naczynek krwionośnych.

W opakowaniu znajduje się 200 ml płynu micelarnego Redblocker. W skład kosmetyku wchodzi między innymi wyciąg z kasztanowca,
który przyczynia się do zmniejszenia zaczerwienień skóry. Wyciąg z kasztanowca jest bogatym źródłem escyny, której właściwości
cenione są szczególnie za wzmacnianie o ochronę kruchych ścian naczyń krwionośnych, a tym samym redukcję ryzyka ich pękania. W
ten sposób zmniejszana jest też przepuszczalność naczyń krwionośnych oraz widoczność pajączków na skórze. Płyn micelarny
Redblocker w składzie ma również prowitaminę B5, której właściwości przyczyniają się do zmniejszenia podrażnień skóry, a także jej
ukojenia. Redblocker w postaci płynu micelarnego ma w składzie też składniki wchodzące w skład NMF, czyli Naturalnego Czynnika
Nawilżającego, które wiążą wodę w rogowej warstwie naskórka, tym samym nawilżając skórę.

Jak stosować płyn micelarny Redblocker? Kosmetyk przeznaczony jest do codziennej pielęgnacji skóry i należy używać go zgodnie z
zaleceniami producenta. Aby prawidłowo wykorzystać Redblocker w postaci płynu micelarnego, zaleca się nasączenie nim wacika.
Następnie nasączony Redblocker wacik należy wykorzystać do delikatnego oczyszczenia skóry twarzy, w tym również ust oraz oczu.
Wykonując demakijaż oczu, należy postępować ostrożnie – aby był skuteczny i bezpieczny, najlepiej nasączony wacik przyłożyć do
powieki i odczekać chwilę, aż płyn micelarny zadziała na znajdujące się na oczach kosmetyki. Po kilku sekundach można będzie bez
trudu usunąć makijaż, wykonując ruch wacikiem z góry do dołu. Płyn micelarny Redblocker powinien być stosowany według potrzeb i
nie ma potrzeby jego spłukiwania ze skóry. Płyn micelarny dokładnie oczyszcza skórę, ale jednocześnie robi to bardzo delikatnie, co jest
szczególnie istotne w przypadku cery wrażliwej i naczynkowej. Po zastosowaniu kosmetyku skóra jest przyjemnie odświeżona i
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nawilżona.

Nie wszystkie osoby mogą korzystać z płynu micelarnego Redblocker, gdyż ma on również przeciwwskazania. Kosmetyku nie należy
stosować przy nadwrażliwości na jakikolwiek z jego składników. Jeśli po zastosowaniu płynu micelarnego wystąpią objawy alergii,
należy zrezygnować z dalszego używania kosmetyku.

Składniki
Aqua, Glycerin, PEG-6 Caprylic/Capric Glycerides, Methylpropanediol/ Caprylyl Glycol/ Phenylpropanol, Polysorbate 80, Sodium Lactate/
Sodium PCA/ Glycine/ Fructose/ Urea/ Niacinamide/ Inositol/ Sodium Benzoate/ Lactic Acid, Panthenol, Propylene Glycol/ Aesculus
Hippocastanum Seed Extract/ Decyl Glucoside, Disodium EDTA, Parfum

Charakterystyka

Płyn micelarny RedBlocker to specjalistyczny kosmetyk zaprojektowany z myślą o potrzebach wyjątkowo delikatnej i
wymagającej cery wrażliwej i naczynkowej.
Zawarty w płynie wyciąg z kasztanowca zmniejsza zaczerwienienia, a dzięki zawartości escyny wzmacnia i chroni ściany
kruchych naczyń krwionośnych. Wpływa to na zmniejszenie ich przepuszczalności i widoczności tzw. pajączków. Prowitamina
B5 redukuje podrażnienia i przynosi ukojenie wrażliwej cerze. Natomiast zawarte w płynie składniki nawilżające, wchodzące w
skład Naturalnego Czynnika Nawilżającego (NMF) wiążą wodę w warstwie rogowej naskórka, zapewniając natychmiastowe
nawilżenie.
Płyn micelarny RedBlocker:

redukuje podrażnienia i zaczerwienienia
wzmacnia naczynka krwionośne
zapewnia dokładne i jednocześnie wyjątkowo delikatne oczyszczanie skóry wrażliwej i naczynkowej

Nie pozostawia tłustej warstwy na powierzchni skóry.

Stosowanie
Wacikiem nasączonym płynem oczyścić skórę twarzy, oczu i ust. W celu optymalnego demakijażu oczu należy przyłożyć wacik do
powieki i odczekać kilka sekund, następnie usunąć makijaż delikatnym ruchem z góry na dół. Stosować według potrzeb. Nie ma
konieczności spłukiwania.

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