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Zestaw Promocyjny RedBlocker, płyn micelarny, 200 ml +
krem na dzień, 50 ml + krem na noc, 50 ml
 

Cena: 75,99 zł

Opis słownikowy

Marka Redblocker

Postać zestaw

Producent Aflofarm

Rejestracja Dermokosmetyk

Substancja
czynna

Algi

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Zestaw Promocyjny RedBlocker, płyn micelarny, 200 ml + krem na
dzień, 50 ml + krem na noc, 50 ml

Zestaw Promocyjny RedBlocker – zawiera 3 kosmetyki ukierunkowane na pielęgnację skóry wrażliwej, podrażnionej, naczynkowej.
Produkty bogate są w składniki aktywne, które uszczelniają i wzmacniają naczynia krwionośne, koją i łagodzą podrażnienia oraz
zaczerwienienia.

Płyn micelarny, 200 ml
Krem do skóry wrażliwej i naczynkowej, na dzień, 50 ml
Krem do skóry wrażliwej i naczynkowej, na noc, 50 ml

Skład Zestaw Promocyjny RedBlocker, płyn micelarny, 200 ml + krem na dzień, 50 ml + krem
na noc, 50 ml

Płyn micelarny

Aqua, Glycerin, PEG-6 Caprylic / Capric Glycerides, Methylpropanediol / Caprylyl Glycol / Phenylpropanol, Polysorbate 80, Sodium Lactate
/ Sodium PCA / Glycine / Fructose / Urea / Niacinamide / Inositol / Sodium Benzoate / Lactic Acid, Panthenol, Propylene Glycol /
Aesculus Hippocastanum Seed Extract / Decyl Glucoside, Disodium EDTA, Parfum.

Krem do skóry wrażliwej i naczynkowej, na dzień
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Aqua, C12-15 Alkyl Benzoate, Cetearyl Ethylhexanoate, Glycerin / Ruscus Aculeatus Root Extract, Titanium Dioxide (nano) / Silica,
Ethylhexyl Methoxycinnamate, Methylpropanediol / Caprylyl Glycol / Phenylpropanol, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Propylene Glycol
/ Aesculus Hippocastanum Seed Extract / Decyl Glucoside, Glycerin / Alcohol / Cl75810, Glyceryl Stearate Citrate, ButyrospermumParkii
Butter, Glycerin, Cetyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Propylene Glycol / Sodium Hyaluronate, Propylene Glycol / Vaccinium Macrocarpon
Fruit Extract, Propylene Glycol / Ascophyllum Nodosum Extract, Magnesium Aluminum Silicate, Polyacrylamide / Hydrogenated
Polydecene / Laureth-7, Tocopherol, Disodium EDTA, Parfum / Buthylphenyl Methylpropional / Limonene / Linalool, Sodium Hydroxide,
BHA, Cl 19140, Cl 42090.

Krem do skóry wrażliwej i naczynkowej, na noc

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.

Działanie Zestaw Promocyjny RedBlocker, płyn micelarny, 200 ml + krem na dzień, 50 ml +
krem na noc, 50 ml

Płyn micelarny

Dokładnie, ale delikatnie oczyszcza skórę naczyniową, skłonną do podrażnień i zaczerwienień.
Uszczelnia i wzmacnia naczynia krwionośne dzięki zawartości wyciągu z kasztanowca bogatego w escynę.
Prowitamina B5, czyli panthenol łagodzi podrażnienia i przynosi ulgę wrażliwej cerze.
Intensywnie nawilża wiążąc wodę w warstwie rogowej naskórka.
Szybko się wchłania nie pozostawiając tłustej warstwy na powierzchni skóry.
Składniki aktywne:

Wyciąg z kasztanowca – bogaty w escynę, uszczelnia i wzmacnia naczynia krwionośne oraz redukuje zaczerwienienia skóry.

Prowitamina B5 (panthenol) – koi podrażnienia skórne, zmniejsza zaczerwienienie.

NMF (Natural Moisturizing Factor) – wiążę wodę w warstwie rogowej naskórka.

Krem do skóry wrażliwej i naczynkowej, na dzień

Specjalistyczny dermokosmetyk przeznaczony do codziennej pielęgnacji delikatnej cery wrażliwej i naczynkowej.
Dzięki zawartości wyciągów z kasztanowca, ruszczyka i żurawiny zmniejsza zaczerwienienie oraz wzmacnia naczynka zapobiegając ich
pękaniu.
Wyciąg z żurawiny bogaty w witaminę C i niacynę zapewnia działanie przeciwstarzeniowe.
Wykazuje działanie nawilżające dzięki zawartości kwasu hialuronowego.
Chroni skórę przed promieniowaniem słonecznym, dzięki zawartości filtra UVA/UVB SPF 15
Odżywia skórę i wspiera jej naturalne funkcje ochronne.
Wyraźnie poprawia kondycję skóry sprawiając, że naczynka są wzmocnione i mniej widoczne, a skóra staje się jędrna oraz odpowiednio
nawilżona.
Zawiera kryjący zielony pigment.
Składniki aktywne:

Wyciąg z Aesculus hipocastanum (kasztanowiec zwyczajny) – dzięki zawartości escyny ułatwia mikrokrążenie i chroni ściany naczyń
krwionośnych.

Wyciąg z Ruscus aculeatus (ruszczyk kolczasty) – uszczelnia drobne naczynia włosowate.

Wyciąg z Vaccinium macrocarpon (żurawina amerykańska) – wzmacnia naczynia, stymuluje syntezę kolagenu i przyśpiesza regenerację
skóry, ogranicza działanie wolnych rodników.
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Wyciag z Ascophylum nodosum (algi brunatne) – działa kojąco, redukując podrażnienia oraz pozwala przywrócić skórze równowagę
wodną.

Kwas hialuronowy – nawilża skórę oraz wspiera jej regenerację, dzięki czemu staje się jędrna i gładka.

Masło Shea – dogłębnie odżywia oraz regeneruje ochronny płaszcz lipidowy skóry. Zapobiega przesuszeniu skóry ograniczając
przeznaskórkowe odparowywanie wody.

Krem do skóry wrażliwej i naczynkowej, na noc

Zmniejsza zaczerwienienia skóry oraz wzmacnia ściany naczyń krwionośnych zapobiegając ich pękaniu.
Stymuluje odbudowę komórkową w czasie snu, pobudza mikrokrążenie krwi, a także działa ochronnie na naczynia krwionośne, dzięki
zawartości ekstraktu z miłorzębu.
Pobudza fibroblasty do syntezy kolagenu i elastyny, co przekłada się na redukcję zmarszczek i poprawę gęstości skóry.
Odbudowuje naturalny płaszcz hydro-lipidowy naskórka.
Intensywnie nawilża i odżywia sprawiając, że skóra wygląda zdrowo.
Składniki aktywne: wyciąg z Aesculus hipocastanum (kasztanowiec zwyczajny), wyciąg z Ruscus aculeatus (ruszczyk kolczasty), wyciąg
z Vaccinium macrocarpon (żurawina amerykańska), wyciąg z Ginko biloba (miłorząb japoński), wyciąg z Spilanthes acmella (acmellia),
masło Shea.

Wskazania Zestaw Promocyjny RedBlocker, płyn micelarny, 200 ml + krem na dzień, 50 ml +
krem na noc, 50 ml

Kosmetyki marki RedBloker przeznaczone są do skóry wrażliwej, podrażnionej, skłonnej do zaczerwienień i naczynkowej.

Dawkowanie Zestaw Promocyjny RedBlocker, płyn micelarny, 200 ml + krem na dzień, 50 ml
+ krem na noc, 50 ml

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.

Płyn micelarny

Nałóż wacikiem nasączonym płynem, aby oczyścić skórę twarzy, oczu i ust. W celu optymalnego demakijażu oczu należy przyłożyć
wacik do powieki i odczekać kilka sekund, następnie usunąć makijaż delikatnym ruchem z góry na dół. Stosować według potrzeb.

Krem do skóry wrażliwej i naczynkowej, na dzień oraz Krem do skóry wrażliwej i naczynkowej, na noc

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. 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.

Informacje dodatkowe Zestaw Promocyjny RedBlocker, płyn micelarny, 200 ml + krem na
dzień, 50 ml + krem na noc, 50 ml

Testowany 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.
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Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
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