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REDBLOCKER SERUM NA NACZYNKA PAJĄCZKI DIOSMINA
30
 

Cena: 15,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

Aflofarm

Opis produktu
 

RED BLOCKER SERUM PUNKTOWE - 30 ML
PRZEZNACZONE DO PUNKTOWEJ PIELĘGNACJI SKÓRY Z PROBLEMAMI NACZYNKOWYMI

Serum punktowe - ogranicza powstawanie zmian naczyniowych oraz niweluje już powstałe. Uelastycznia drobne naczynia włosowate,
zapobiegając powstawaniu tzw. „pajączków”. Łagodzi podrażnienia i przyśpiesza procesy regeneracji skóry. Utrzymuje odpowiednie
nawilżenie.

Działanie:

Zmniejsza zaczerwienienia, miejscowe zasinienia i przebarwienia skóry.

Uelastyczniając naczynia zmniejsza tendencję do powstawania tzw. „pajączków”.

Regenerując skórę sprawia, że wygląda na zdrową i młodą.

Ogranicza uczucie ściągnięcia.

Posiada precyzyjny aplikator.
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Składniki aktywne:

Zmikronizowana diosmina i hespedryna - flawonoidy o działaniu wzmacniającym i uszczelniającym naczynia krwionośne.

Ekstrakt z Aesculus hippocastanum (kasztanowiec zwyczajny) - uelastycznia ściany naczyń krwionośnych, redukuje
zaczerwienienia i rumień, zmniejsza widoczność drobnych przebarwień.

Wyciąg z Ruscus aculeatus (ruszczyk kolczasty) - chroni drobne naczynia włosowate przed nadmiernym rozszerzaniem i
pękaniem.

D-pantenol - koi podrażnienia skórne, zmiękcza i uelastycznia oraz utrzymuje odpowiedni poziom nawilżenia.

Stosowanie:

Delikatnie wmasować niewielką ilość serum punktowego, RedBlocker w miejsca dotknięte problemami naczynkowymi (np. skóra twarzy
dekoltu, nóg).

Preparat należy stosować dwa razy dziennie lub w zależności od indywidualnych potrzeb.

Składniki:

Aqua, Isopropyl Palmitate, Caprylic/Capric Triglyceride, Propylene Glycol, Glyceryl Stearate, Diosmine, Glycerin, Alcohol Denat. / Ruscus
Aculeatus Root Extract / Sodium Laureth Sulfate, Cetyl Alcohol, Propylene Glycol / Aesculus Hippocastanum Extract, Glyceryl Stearate
Citrate, Phenoxyethanol / Caprylyl Glycol, Panthenol, Polyacrylamide, Hydrogenated Polydecene / Laureth-7, Hydroxyethylcellulose,
Parfum / D-Limonene / Linalool / Butylphenyl Methylpropional / Alpha-Isomethyl Ionone, Hesperidin.

Uwagi:

Nie należy stosować preparatu w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek z jego składników.

W przypadku wystąpienia uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu lub wystąpienia podrażnienia skóry, zaleca się
natychmiast przerwać stosowanie kremu.

Przebadany dermatologicznie.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C., w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Tylko do użytku zewnętrznego.

Unikać kontaktu z oczami.

W razie dostania się preparatu do oczu, natychmiast spłukać wodą.

Producent: Aflofarm Farmacja Polska Sp.z.o.o., ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice.
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