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RedBlocker, krem do skóry naczynkowej na noc, 50 ml
 

Cena: 41,79 zł

Opis słownikowy

Marka Redblocker

Postać krem

Producent Aflofarm

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

Kasztanowiec

Opis produktu
 

Opis RedBlocker, krem do skóry naczynkowej na noc, 50 ml

Opis

RedBlocker krem do skóry naczynkowej na noc

Pielęgnuje skórę naczynkową
Wzmacnia naczynka krwionośne
Intensywnie regeneruje i odżywia

Skład według INCI

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

Właściwości

Kompozycja opiera się na aż trzech naturalnych wyciągach wzmacniających ściany naczyń: wyciągu z kasztanowca, ruszczyka i
żurawiny. Dzięki temu następuje zmniejszenie zaczerwienień i widoczności zarówno płytko położonych naczynek, jak i trwale
poszerzonych w postaci tzw. pajączków. Ponadto skład został wzbogacony o ekstrakt z miłorzębu, wykazujący dodatkowe działanie
ochronne na naczynia i pobudzający krążenie krwi, a także intensywnie wspomagający nocną regenerację skóry. Jego działanie
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przeciwutleniające wpływa na neutralizację wolnych rodników, przyczyniających się do starzenia skóry.

RedBlocker krem na noc zawiera również wyciąg z acmelli, który pobudza działanie fibroblastów, co przekłada się na redukcje
zmarszczek i poprawę gęstości skóry, oraz odżywcze masło shea, wspierające odnowę jej ochronnego płaszcza lipidowego.
RedBlocker krem na noc nie tylko sprawia, ze naczynka są wzmocnione i mniej widoczne, ale również wpływa na regenerację komórek
skóry w czasie snu oraz jej odpowiednie odżywienie, tak aby rano wyglądała na promienną i wypoczętą.

zmniejszenie widoczności poszerzonych naczynek krwionośnych
redukcja zaczerwienień
wzmacnianie ścian kruchych naczyń włosowatych
kojenie podrażnień
regeneracja komórek skóry
intensywne odżywienie
redukcja zmarszczek
poprawa gęstości skóry
optymalne nawilżenie
wspieranie funkcji barierowych skóry
do codziennego stosowania

Krem zawiera 6 składników:

Wyciąg z Aesculus hipocastanum (kasztanowiec zwyczajny) dzięki zawartości escyny ułatwia mikrokrążenie i chroni ściany
naczyń krwionośnych.
Wyciąg z Ruscus aculeatus (ruszczyk kolczasty) jest szczególnie ceniony w pielęgnacji cery naczynkowej ze względu na szereg
związków wpływających na zmniejszenie przepuszczalności naczyń, które występując razem wykazują wzmocnione działanie.
Wyciąg z Vaccinium macrocarpon (żurawina amerykańska) poza działaniem ochronnym na naczynia krwionośne, działa
przeciwutleniająco, stymuluje syntezę kolagenu oraz wspiera regenerację komórek.
Wyciąg z Ginko biloba (miłorząb japoński) wykazuje działanie ochronne na naczynia krwionośne, pobudza krążenie krwi i
stymuluje regenerację komórek. Jego działanie przeciwutleniające przekłada się na intensywną neutralizację wolnych rodników
w czasie snu. Ponadto wykazuje działanie kojące na skórę.
Wyciąg z Spilanthes acmella (acmellia) stymuluje proliferację fibroblastów, dzięki czemu następuje poprawa gęstości skóry, co
przekłada się na zmniejszenie widoczności naczynek. Ponadto poprawia jędrność skóry i wpływa na redukcję zmarszczek.
Masło shea to naturalne i bogate źródło nienasyconych kwasów tłuszczowych. Dzięki głębokiej i szybkiej penetracji umożliwia
odżywienie skóry oraz regeneruje jej ochronny płaszcz lipidowy, dzięki czemu wspiera funkcje barierowe. Ponadto pomaga
zmniejszyć utratę wody, zapobiegając przesuszaniu się skóry.

Przeznaczenie

RedBlocker krem do skóry naczynkowej na noc to specjalistyczny kosmetyk przeznaczony do pielęgnacji delikatnej cery skłonnej do
podrażnień i zaczerwienień.

Stosowanie

Krem delikatnie rozprowadzić na oczyszczonej skórze twarzy i szyi. Przeznaczony do codziennej pielęgnacji.

Aby kompleksowo zadbać o pielęgnację skóry naczynkowej, 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.

1. na czole ruchami kolistymi lub zygzakowatymi od centralnej części między brwiami ku skroniom,
2. na policzkach od kącików ust ku skroniom, a następnie przy uszach w dół wzdłuż żuchwy, by zakończyć ruchem ku górze,

rysując na policzku okrąg
3. 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.

 

Uwagi
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Przebadany dermatologicznie.
Tylko do użytku zewnętrznego.
Unikać kontaktu z oczami.
Nie stosować po upływie terminu trwałości.
Nie stosować w przypadku pojawienia się nadwrażliwości na którykolwiek składnik produktu.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze poniżej 25ºC. Nie chłodzić, nie zamrażać. Przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci.
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