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REDBLOCKER Krem do skóry naczynkowej na noc 50ml
 

Cena: 23,71 zł

Opis słownikowy

Producent AFLOFARM

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Postać

Krem

Opakowanie

Tubka 50 ml

Działanie

Specjalistyczny dermokosmetyk REDBLOCKER przeznaczony jest do nocnej pielęgnacji wrażliwej i naczynkowej skóry. Preparat w
wyraźny sposób poprawia kondycję cery, stymulując jej komórkową odbudowę podczas nocnego odpoczynku, pomaga chronić przed
zaczerwieniami i wzmacnia słabe naczynka krwionośne. Krem wykazuje działanie nawilżające i odżywiające sprawiając, że rano skóra
wygląda świeżo i promiennie.

Składniki aktywne:

• Wyciąg z kasztanowca zwyczajnego - stanowi źródło flawonoidów i saponinów triterpenowych, które chronią naczynia krwionośne i
ułatwiają mikrokrążenie.
  Dodatkowo, wyciąg z kasztanowca łagodzi podrażnienia i uczucie swędzenia.

• Wyciąg z ruszczyka kolczastego - pomaga wzmacniać naczynka, pobudza powierzchniową mikrocyrkulację, dzięki czemu zmniejsza
przepuszczalność
  ścian naczyń, a także koi i łagodzi podrażnienia.
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• Wyciąg z żurawiny amerykańskiej - zawiera związki, które wzmacniają naczynia i zmniejszają przepuszczalność kapilar, jak również
neutralizują wolne
  rodniki i stymulują regenerację komórkową.

• Wyciąg z miłorzębu japońskiego - wykazuje działanie kojące na skórę, chroni naczynia krwionośne, pobudza krążenie krwi i stymuluje
głęboką odbudowę
  komórkową. Dodatkowo, wykazuje działanie przeciwutleniające, neutralizując wolne rodniki podczas snu. 

• Wyciąg z acmellia - zapewnia długotrwały efekt wygładzenia, poprawia gęstość i jędrność skóry oraz redukuje zmarszczki i objawy
zmęczonej, starzejącej się skóry. 

• Masło Shea - dogłębnie odżywia i regeneruje skórę, wspomaga jej funkcje barierowe, a także poprawia jej kondycję, zmniejsza utratę
wody przez naskórek i
  zapobiega przesuszeniu. 

Wskazania

Cera wrażliwa i naczynkowa, pielęgnacja delikatnej cery skłonnej do podrażnień i zaczerwienień.

Sposób użycia

Krem w delikatny sposób rozprowadzić na oczyszczonej skórze twarzy i szyi, ruchami od jej centralnej części ku zewnętrznej. Krem
wskazany jest do codziennego stosowania.

Skład

Aqua, Glycerin, Cetearyl Ethylhexanoate, Propylene Glycol, Butyrospermum Parkii Butter, Octyldodecanol, Methylpropanediol, Cetyl
Alcohol, Glyceryl Stearate Citrate, Glyceryl Stearate, Caprylic/Capric Triglyceride, Ruscus Aculeatus Root Extract, Aesculus
Hippocastanum Seed Extract, Decyl Glucoside, Ginkgo Biloba Leaf Extract, Vaccinium Macrocarpon Fruit Extract, Spilanthes Acmella
Flower Extract, Caprylyl Glycol, Tocopherol, Phenylpropanol, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Sodium Acrylate/Sodium
Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Hydrogenated Polydecene, Laureth-7, Disodium EDTA, Lactic Acid, BHA, Sodium Hydroxide,
Parfum, Limonene, Linalool, Alpha-Isomethyl Ionone.
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