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Zestaw Redblocker, krem do skóry naczynkowej, na dzień, 50
ml + krem na noc, 50 ml + płyn micelarny, 200 ml
 

Cena: 40,76 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 50 ml (+50 ml+200 ml)

Postać -

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Dermokosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis leku:

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.

RedBlocker krem na dzień:

łagodzi podrażnienia
wzmacnia naczynka
natychmiast zmniejsza zaczerwienienia
działa przeciwzmarszczkowo
UVA/UVB (SPF 15)
zielony pigment kryjący

Skład

kasztanowiec zwyczajny, ruszczyk kolczasty, żurawina amerykańska, algi brunatne, Kwas hialuronowy, Masło shea
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RedBlocker krem na noc, 

to specjalistyczny dermokosmetyk przeznaczony do pielęgnacji delikatnej skóry wrażliwej i naczynkowej.
Zawiera kompozycje aż trzech naturalnych wyciągów: z kasztanowca, ruszczyka i żurawiny, które chronią przed zaczerwienieniem oraz
wzmacniają ściany naczyń krwionośnych zapobiegając ich pękaniu. Obecny w składzie ekstrakt z miłorzębu stymuluje odbudowę
komórek skóry podczas snu, pobudza mikrokrążenie krwi, a także działa ochronnie na naczynia krwionośne.

Krem zawiera również wyciąg z acmelli, który pobudza działanie fibroblastów, co przekłada się na redukcję zmarszczek i poprawę
gęstości skóry, oraz odżywcze masło shea, wspierające odnowę jej ochronnego płaszcza lipidowego.

Redblocker krem na noc:
-stymuluje odbudowę komórkową skóry
-wzmacnia naczynka krwionośne
-chroni przed zaczerwienieniami
-dogłębnie nawilża i odżywia

Skład

kasztanowiec zwyczajny, ruszczyk kolczasty, żurawina amerykańska, miłorząb japoński, acmellia, masło shea

 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. Nie
pozostawia tłustej warstwy na powierzchni skóry.

Płyn micelarny RedBlocker:
-redukuje podrażnienia i zaczerwienienia
-wzmacnia naczynka krwionośne
-zapewnia dokładne i jednocześnie wyjątkowo delikatne oczyszczanie skóry wrażliwej i naczynkowej

Skład

Wyciąg z kasztanowca, Escyna, Prowitamina B5

Podmiot odpowiedzialny

Aflofarm Farmacja Polska Spółka z o.o.

Kosmetyk to każda substancja przeznaczona do zewnętrznego kontaktu z ciałem człowieka: skórą, włosami, wargami, paznokciami,
zewnętrznymi narządami płciowymi, zębami i błonami śluzowymi jamy ustnej, stosowana w wyłącznym lub głównym celu
utrzymywania ich w czystości, pielęgnowania, ochrony, perfumowania lub upiększania.
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