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Redblocker ZESTAW, krem na dzień 50ml, + krem na noc
50ml, + płyn micelarny 200ml
 

Cena: 58,49 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 50 ml (+50 ml+200 ml)

Postać -

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Dermokosmetyk

Opis produktu
 

Opis

Redblocker ZESTAW, krem na dzień 50ml, + krem na noc 50ml, + płyn micelarny 200ml

Redblocker ZESTAW promocyjny:
Krem na dzień 50ml
Krem na noc 50ml
Płyn micelarny 200ml

Masz cerę naczynkową i zamaskowanie tego stwarza problem? Podkłady,pudry, korektory nic nie dają? Ukrywanie tego pod makijażem
to nie jest rozwiązaniem. Twój sposób na naczynka to ZESTAW REDBLOCKER, który zawiera KREM NA DZIEŃ, KREM NA NOC I PŁYN
MICELARNY. Regularne stosowanie całego zestawu gwarantuje zadowalający efekt. Dodatkowo RED BLOCKER zawiera silne
antyoksydanty, które chronią przed szkodliwym działaniem wolnych rodników, hamują procesy starzenia skóry i przyczyniają się do
utrzymania skóry w świetnej formie.

Krem na dzień 50 ml:

Wskazania:

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

Właściwości:

Kompozycja kremu opiera się na aż trzech naturalnych wyciągach wzmacniających ściany naczyń: wyciągu z kasztanowca, ruszczyka i
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żurawiny. Dzięki temu następuje zmniejszenie zaczerwienienia i widoczności, zarówno płytko położonych naczynek, jak i tzw. pajączków.
Wyciąg z żurawiny jest bogatym źródłem witaminy C i niacyny, znanych ze swoich dodatkowych właściwości przeciwstarzeniowych i
ochronnych. Ponadto skład kremu został wzbogacony o algi morskie, które neutralizują wolne rodniki, kwas hialuronowy zapewniający
optymalne nawilżenie skóry oraz masło shea znane ze swoich właściwości odżywczych. Filtr SPF 15 chroni skórę przed działaniem
promieni słonecznych (UVA/UVB), a naturalny zielony barwnik pozwala natychmiast po nałożeniu optycznie zmniejszyć zaczerwienienia
i wyrównać koloryt cery. RedBlocker krem na dzień wyraźnie poprawia kondycję skóry sprawiając, że naczynka są wzmocnione i mniej
widoczne, a skóra staje się jędrna oraz odpowiednio nawilżona.

Sposób użycia:

Krem delikatnie rozprowadzić na skórze twarzy i szyi. Przeznaczony do codziennej pielęgnacji. Do stosowania również pod makijaż.

Skład:

Aqua, Glycerin/Ruscus, Aculeatus Root Extract, Cetearyl Ethylhexanoate, Butyrospermum Parkii Butter, Octylododecanol,
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.

Opakowanie: 50 ml

Krem na noc 50 ml:

Wskazania:

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

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
przeciwutleniające wpływa na neutralizację wolnych rodników, przyczyniających się do starzenia skóry. Wyciąg z acmelli pobudza
działanie fibroblastów, co przekłada się na redukcję zmarszczek i poprawę gęstości skóry. Ponadto krem zawiera masło shea, które
odżywia skórę i wspiera jej funkcje barierowe (ochronne). RedBlocker krem na noc widocznie poprawia kondycję skóry sprawiając, że
jest zregenerowana, wygładzona i ujędrniona, a naczynka są wzmocnione i mniej widoczne.

Sposób użycia:

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

Skład:

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, Parfüm, BHA,
Lactic Acid, Butylphenyl Methylpropional, Limonene, Linalool.

Opakowanie: 50 ml

Płyn micelarny 200 ml:

Wskazania:
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Płyn micelarny RedBlocker to specjalistyczny kosmetyk zaprojektowany z myślą o potrzebach wyjątkowo delikatnej i wymagającej cery
naczynkowej, skłonnej do podrażnień i zaczerwienień.

Właściwości:

Zawarte w płynie micele, dzięki swojej specyficznej budowie, działają jak magnes, przyciągając i zamykając w swoim wnętrzu
zanieczyszczenia. Dzięki temu możliwe jest szybkie i precyzyjne oczyszczenie powierzchni skóry bez wielokrotnego pocierania, które
może prowadzić do dodatkowych podrażnień mechanicznych. Zawarty w płynie wyciąg z kasztanowca, dzięki zawartości escyny
ułatwia mikrokrążenie i chroni ściany kruchych naczyń krwionośnych. Wpływa to na zmniejszenie ich przepuszczalności,
zaczerwienienia i widoczności tzw. pajączków. Natomiast zawarte w płynie składniki nawilżające, wchodzące w skład Naturalnego
Czynnika Nawilżającego (NMF) wiążą wodę w warstwie rogowej naskórka, zapewniając natychmiastowe nawilżenie i ukojenie. Płyn
micelarny RedBlocker zapewnia optymalne oczyszczenie i odświeżenie skóry, a także wzmocnienie naczynek krwionośnych. Nie
pozostawia tłustej warstwy na powierzchni skóry.

Sposób użycia:

Wacikiem nasączonym płynem 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. Nie ma
konieczności spłukiwania. Testowany dermatologicznie.

Skład:

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

Opakowanie: 200 ml
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