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

Cena: 39,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

Aflofarm

Opis produktu
 

Redblocker zestaw kosmetyków
Zestaw składa się z:

Redblocker krem do skóry naczynkowej na dzień - 50 ml

Redblocker krem do skóry naczynkowej i wrażliwej na noc - 50 ml

Redblocker płyn micelarny - 200 ml

REDBLOCKER KREM DO SKÓRY NACZYNKOWEJ NA DZIEŃ - 50 ML
RedBlocker krem na dzień do skóry naczynkowej to specjalistyczny kosmetyk przeznaczony do pielęgnacji delikatnej cery skłonnej do
podrażnień i zaczerwienień. Kompozycja kremu opiera się na aż trzech naturalnych wyciągach wzmacniających ściany naczyń: 
wyciągu z kasztanowca, ruszczyka i żurawiny.

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.
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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.

RedBlocker krem do skóry naczynkowej na dzień zawiera 6 składników:

Wyciąg z Aesculus hipocastanum (kasztanowiec zwyczajny) swoje właściwości kosmetyczne zawdzięcza składnikom
aktywnym: flawonoidom oraz saponinom triterpenowym, w tym escynie, dzięki której ułatwia mikrokrążenie i chroni ściany
naczyń krwionośnych. W konsekwencji następuje wzmocnienie i zmniejszenie przepuszczalności drobnych naczynek.

Wyciąg z Ruscus aculeatus (ruszczyk kolczasty) jest szczególnie ceniony w pielęgnacji cery naczynkowej ze względu na
saponiny, w tym ruskogeninę, oraz flawonoidy: rutynę i heserydynę, wzmacniające naczynka, pobudzające powierzchniową
mikrocyrkulację oraz wpływające na zmniejszenie przepuszczalności ścian naczyń. Związki te, występując wspólnie, wykazują
wzmocnione (synergiczne) działanie.

Wyciąg z Vaccinium macrocarpon (żurawina amerykańska) to wyjątkowo bogate źródło związków o korzystnym działaniu w
pielęgnacji cery naczynkowe. Zawarte w wyciągu antocyjanozydy wzmacniają ściany naczyń oraz redukują przepuszczalność
kapilar. Związki fenolowe, witaminy C, E i niacyna neutralizują działanie wolnych rodników, a alfahydroksykwasy stymulują
regenerację komórkową.

Wyciąg z Ascophylum nodosum (algi brunatne), dzięki niezwykle bogatemu składowi chemicznemu, wykazuje szerokie
działanie przeciwutleniajace, neutralizując wolne rodniki. Ponadto działa kojąco na skórę i redukuje podrażnienia. Dzięki
zawartości polisacharydów, takich jak kwas alginowy i fukoidyna, optymalnie nawilża, pozwalając przywrócić skórze równowagę
wodną.

Kwas hialuronowy skutecznie nawilża nawet przesuszoną skórę, a także wspiera jej regenerację, dzięki czemu staje się jędrna i
gładka. Ponadto wykazuje działanie przeciwzmarszczkowe.

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.

Sposób użycia:

Krem delikatnie rozprowadzić na skórze twarzy i szyi.

REDBLOCKER KREM DO SKÓRY NACZYNKOWEJ I WRAŻLIWEJ NA NOC - 50 ML
RedBlocker krem na noc widocznie poprawia kondycję skóry. Krem zmniejsza zaczerwienienia skóry i wzmacnia ściany naczyń
krwionośnych. Stymuluje odbudowę komórkową w trakcie snu. Pobudza fibroblasty do syntezy kolagenu i elastyny. Intensywnie
odżywia i nawilża oraz odbudowuje naturalny płaszcz hydro-lipidowy skóry.

Składniki aktywne:

RedBlocker krem do skóry naczynkowej na noc zawiera 6 składników. Związki te, występując wspólnie, wykazują wzmocnione
(synergiczne) działanie:

Wyciąg z Aesculus hipocastanum (kasztanowiec zwyczajny) swoje właściwości kosmetyczne zawdzięcza składnikom
aktywnym: flawonoidom oraz saponinom triterpenowym, w tym escynie, dzięki której ułatwia mikrokrążenie i chroni ściany
naczyń krwionośnych. W konsekwencji następuje wzmocnienie i zmniejszenie przepuszczalności drobnych naczynek.

Wyciąg z Ruscus aculeatus (ruszczyk kolczasty) jest szczególnie ceniony w pielęgnacji cery naczynkowej ze względu na
saponiny, w tym ruskogeninę, oraz flawonoidy: rutynę i heserydynę, wzmacniające naczynka, pobudzające powierzchniową
mikrocyrkulację oraz wpływające na zmniejszenie przepuszczalności ścian naczyń.

Wyciąg z Vaccinium macrocarpon (żurawina amerykańska) to wyjątkowo bogate źródło związków o korzystnym działaniu w
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pielęgnacji cery naczynkowe. Zawarte w wyciągu antocyjanozydy wzmacniają ściany naczyń oraz redukują przepuszczalność
kapilar. Związki fenolowe, witaminy C, E i niacyna neutralizują działanie wolnych rodników, a alfahydroksykwasy stymulują
regenerację komórkową.

Wyciąg z Ginko biloba (miłorząb japoński) ze względu na swoje wielokierunkowe działanie jest cennym składnikiem
kosmetyków. Nie tylko chroni naczynia krwionośne, ale również pobudza krążenie krwi, a także stymuluje regenerację komórek.
Dzięki zawartości flawonoidów, działa przeciwutleniająco, co przekłada się na neutralizację wolnych rodników. Ponadto
wykazuje działanie kojące na skórę.

Wyciąg ze Spilanthes acmella (acmellia) stymuluje fibroblasty, dzięki czemu następuje wzmocnienie sieci włókien
kolagenowych, poprawa gęstości i jędrności skóry, a w konsekwencji zmniejszenie widoczności naczynek. Ponadto wyciąg z
acmelli 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.

Sposób użycie:

Krem należy nakładać punktowo bezpośrednio na twarz lub rozetrzeć najpierw na opuszkach palców, a następnie rozsmarować.

REDBLOCKER PŁYN MICELARNY - 200 ML
Płyn micelarny - delikatnie, a zarazem dokładnie oczyszcza skórę twarzy. Łagodzi podrażnienia i zaczerwienienia skóry. Wzmacnia i
uszczelnia ściany naczyń krwionośnych, dzięki zawartości wyciągu z kasztanowca bogatego w escynę. Intensywnie i długotrwale
nawilża wiążąc wodę w naskórku. Szybko się wchłania nie pozostawiając tłustej warstwy na powierzchni skóry.

Właściwości:

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.

Stosowanie:

Płyn micelarny, RedBlocker 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.

Ważne:

Tylko do użytku zewnętrznego
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Nie stosować po upływie terminu trwałości.

Nie stosować w przypadku pojawienia się nadwrażliwości na którykolwiek składnik produktu.

Testowany dermatologicznie.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze poniżej 25oC. Nie chłodzić, nie zamrażać.

Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

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

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.drogeriakrokus.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

