
 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

 

Redblocker serum punktowe 30 ml
 

Cena: 16,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 ml

Postać Serum

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Kosmetyk Redblocker w postaci serum punktowego jest produktem specjalistycznym, który oferowany jest wraz z precyzyjnym
aplikatorem, dzięki któremu możliwe jest umieszczenie produktu dokładnie w tych obszarach skóry, które tego wymagają. Kosmetyk w
swoim składzie ma między innymi wyciągi pochodzenia roślinnego. Pomaga zmniejszyć widoczność defektów skórnych różnego
rodzaju, w tym między innymi zaczerwienień, widocznych naczynek, czy też przebarwień bądź miejscowego zasinienia skóry.

Na co jest serum punktowe Redblocker? Wskazaniem do stosowania dermokosmetyku jest pielęgnacja skóry wrażliwej i naczynkowej.
W składzie serum znaleźć można 5 aktywnych składników, które przyczyniają się do łagodzenia podrażnień wrażliwej skóry, a także do
wzmocnienia naczynek i ich ochrony przed pękaniem. Serum punktowe Redblocker dodatkowo sprzyja regeneracji skóry, korzystnie
wpływając na jej wygląd i kondycję, a oprócz tego umożliwia redukcję różnego typu defektów skórnych, zmniejszając widoczność
pajączków.

W opakowaniu znajduje się 30 ml serum punktowego Redblocker. W skład kosmetyku wchodzi między innymi zmikronizowana
diosmina oraz hesperydyna. Są to składniki należące do flawonoidów, które zapewniają ochronę naczynkom krwionośnym przed
pękaniem oraz przyczyniają się do zwiększenia ich odporności na uszkodzenia. Składniki te dodatkowo hamują działanie hialuronidazy,
dzięki czemu korzystnie wpływają na stan szczelności naczynek. W składzie serum punktowego Redblocker znaleźć można też
prowitaminę B5, która ma właściwości kojące. Jej zadaniem jest zapewnienie skórze odpowiedniego poziomu nawilżenia, co redukuje
problem ściągnięcia skóry i sprawia, że ta staje się przyjemnie miękka i elastyczna. Prowitamina B5 działa też łagodząco na podrażnioną
skórę wrażliwą i chroni ją przed wysuszeniem, a dodatkowo jednocześnie stymuluje mechanizmy naturalnej regeneracji skóry. Skład
serum punktowego Redblocker to też ekstrakt z kasztanowca zwyczajnego, który zwiększa elastyczność naczynek krwionośnych i
przyczynia się do redukcji miejscowych przebarwień skóry, czy też zaczerwienienia skóry. Zawarty w serum punktowym wyciąg z
ruszczyka kolczastego natomiast wspomaga pracę naczynek krwionośnych oraz zapewnia skórze ochronę przed ich pękaniem.
Ruszczyk dodatkowo koi skórę i działa łagodząco na jej podrażnienia, a oprócz tego zabezpiecza ją przed zaczerwienieniami.

Jak stosować serum punktowe Redblocker? Należy aplikować serum punktowo w miejsca dotknięte naczynkowymi problemami
skórnymi, a następnie delikatnie wmasowywać kosmetyk w skórę. Produkt powinien być stosowany dwa razy dziennie bądź zależnie od
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indywidualnych potrzeb danej osoby. Kosmetyk Redblocker w postaci serum punktowego ma jednak też przeciwwskazania, co
oznacza, że nie wszyscy powinni z niego korzystać. Przeciwwskazaniem do stosowania kosmetyku jest nadwrażliwość na którykolwiek
z jego składników. Po zaobserwowaniu objawów nadwrażliwości związanych z zastosowaniem serum punktowego Redblocker należy
zrezygnować z dalszego używania kosmetyku.

Opis
RedBlocker serum punktowe to specjalistyczny dermokosmetyk przeznaczony do pielęgnacji skóry wrażliwej oraz naczynkowej.
Precyzyjny aplikator pozwala na punktowe nałożenie preparatu na całym ciele, w miejscach, które tego wymagają. Serum pomaga
zniwelować widoczne na skórze defekty: zaczerwienienia, widoczne naczynka, miejscowe zasinienia lub przebarwienia.

Dodatkowo RedBlocker łagodzi podrażnienia przynosząc ulgę wrażliwej skórze oraz chroni naczynka przed pękaniem. Systematyczne
stosowanie serum wspomaga prawidłowe funkcjonowanie naczynek krwionośnych oraz skutecznie regeneruje skórę poprawiając jej
kondycję i wygląd.

Serum zawiera 5 składników aktywnych:
Zmikronizowana diosmina i hesperydyna należą do grupy flawonoidów, które chronią naczynka krwionośne oraz wzmacniają ich
odporność na uszkodzenia mechaniczne. Dodatkowo wspomagają odpowiednią szczelność naczynek poprzez hamowanie działania
hialuronidazy.

Ekstrakt z Aesculus hippocastanum (kasztanowiec zwyczajny) wpływa korzystnie na elastyczność ścianek naczynek, redukując efekt
zaczerwienienia i miejscowe przebarwienia skóry.

Wyciąg z Ruscus aculeatus (ruszczyk kolczasty) odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie naczynek krwionośnych chroniąc skórę
przed zaczerwienieniami a kruche naczynka przed pękaniem. Ponadto koi i łagodzi podrażnienia.

Prowitamina B₅, działa kojąco, nadając skórze miękkość, elastyczność i odpowiedni poziom nawilżenia. Likwiduje wrażenie ściągnięcia
skóry, zapewniając odczucie komfortu i kompleksowej pielęgnacji. Dodatkowo łagodzi podrażnienia delikatnej skóry wrażliwej i
naczynkowej zapobiegając jej wysuszeniu i stymulując jej naturalną regenerację.

Przebadany dermatologicznie.

Cechy

zmniejsza widoczność tzw. „pajączków"
łagodzi podrażnienia i zaczerwienienia
chroni naczynka przed pękaniem

Składniki
Aqua, Isopropyl Palmitate, Caprylic/Capric Triglyceride, Propylene Glycol, Glyceryl Stearate, Diosmine, Glycerin, Cetyl Alcohol, Alcohol
Denat., Glyceryl Stearate Citrate, Panthenol, Ruscus Aculeatus Root Extract, Aesculus Hippocastanum Extract, Caprylyl Glycol,
Hydroxyethylcellulose, Sodium Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Hydrogenated Polydecene, Laureth-7, Sodium
Laureth Sulfate, Phenoxyethanol, Parfum, Limonene, Linalool, Alpha-Isomethyl Ionone

Stosowanie
Sposób użycia: Delikatnie wmasować niewielką ilość kremu w miejsca zaczerwienione, dotknięte problemami naczynkowymi (np. skóra
twarzy, dekoltu, nóg). Preparat należy stosować dwa razy dziennie lub w zależności od indywidualnych potrzeb.

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

Przeciwwskazania
Tylko do użytku zewnętrznego. Unikać kontaktu z oczami. Nie stosować po upływie terminu trwałości. Nie stosować w przypadku
pojawienia się nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Producent
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
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Zawartość opakowania
30

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

Galeria
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