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Redblocker, krem do skóry naczynkowej na dzień, 50ml
 

Cena: 19,92 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 50 ml

Postać -

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

REDBLOCKER krem na dzień 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 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.

Sposób użycia

Krem delikatnie rozprowadzić na skórze twarzy i szyi. Przeznaczony do codziennej pielęgnacji.
Do stosowania również pod makijaż. Aby kompleksowo zadbać o pielęgnację skóry naczyniowej, warto pamiętać o prawidłowym
nakładaniu kremu. Dzięki temu stymulujemy mikrokrążenie, a składniki się optymalnie wchłaniają. Ponadto odpowiednia aplikacja
pozwala przeciwdziałać powstawaniu zmarszczek zarówno mimicznych, jak i grawitacyjnych. Krem należy nakładać punktowo
bezpośrednio na twarz lub rozetrzeć najpierw na opuszkach palców, a następnie rozsmarować.
-na czole ruchami kolistymi lub zygzakowatymi od centralnej części między brwiami ku skroniom.
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-na policzkach od kącików ust ku skroniom, a następnie przy uszach w dół wzdłuż żuchwy, by zakończyć ruchem ku górze, rysując na
policzku okrąg.
-w okolicach ust rozpoczynając ruch w centralnej części nad górną wargą, kierując się ku brodzie, a następnie zamykając ruch ku górze
tuż pod dolną wargą.
Skuteczność potwierdzona badaniami dermatologicznymi i aplikacyjnymi.

 Producent:

Aflofarm Farmacja Polska Spółka z o.o.
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