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RedBlocker krem na dzień, 50 ml
 

Cena: 34,13 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 50 ml

Postać -

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Specjalistyczny dermokosmetyk RedBlocker krem na dzień to produkt przeznaczony do codziennej pielęgnacji delikatnej cery wrażliwej i
naczynkowej.

Zawiera kompozycję aż trzech naturalnych wyciągów: z kasztanowca, ruszczyka i żurawiny, które chronią skórę przed zaczerwienieniem
oraz wzmacniają naczynka zapobiegając ich pękaniu.

Wyciąg z Ruscus aculeatus (ruszczyk kolczasty) - ceniony w pielęgnacji cery skłonnej do zaczerwienień ze względu na saponiny, w tym
ruskogeninę, oraz flawonoidy: rutynę i hesperydynę, wykazujące wzmocnione działanie wzmacniające naczynka, pobudzające
powierzchniową mikrocyrkulację, wpływające na zmniejszenie przepuszczalności ścian naczyń oraz kojące i łagodzące podrażnienia.

Wyciąg z Aesculus hippocastanum (kasztanowiec zwyczajny) -zawiera związki aktywne: flawonoidy oraz saponiny triterpenowe, w tym
escyna, ułatwiające mikrokrążenie i chroniące ściany naczyń krwionośnych, wzmocnienia i zmniejsza przepuszczalność drobnych
naczynek, łagodzi podrażnienia i uczucie swędzenia.

Wyciąg z Vaccinium macrocarpon (żurawina amerykańska) - źródło związków o korzystnym działaniu w pielęgnacji cery naczynkowej,
zawiera antocyjanozydy wzmacniające ściany naczyń oraz redukujące przepuszczalność kapilar. Związki fenolowe, witaminy C, E i
niacyna neutralizują działanie wolnych rodników, a alfahydroksykwasy stymulują regenerację komórkową.

Wyciąg z Ascophylum nodosum (algi brunatne) - wykazuje szerokie działanie przeciwutleniające, neutralizując wolne rodniki, działa
kojąco na skórę i redukuje podrażnienia, polisacharydy, (kwas alginowy i fukoidyna) optymalnie nawilżają, przywracając skórze wrażliwej
równowagę wodną i chroniąc ją tym samym przed utratą wody.

Kwas hialuronowy - działa przeciwzmarszczkowo, wygładzająco i ujędrniająco, nawilża przesuszoną i wrażliwą skórę, tworząc na jej
powierzchni film ochronny, wspiera jej regenerację, dzięki czemu staje się jędrna i gładka.

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

https://www.aptekadlapacjenta.pl


 
Apteka Przyjazna Dla Pacjenta

Apteka Przyjazna Dla Pacjenta, Albigowa 1054a, Albigowa
+48 17 225 00 33

 
Masło shea - naturalne i bogate źródło nienasyconych kwasów tłuszczowych, odżywia i regeneruje skórę dzięki czemu wspiera jej
funkcje barierowe, poprawia kondycję skóry i pomaga zmniejszyć utratę wody, zapobiegając przesuszaniu się skóry.

Działanie:
- łagodzi podrażnienia
- wzmacnia naczynka
- natychmiast zmniejsza zaczerwienienia
- działa przeciwzmarszczkowo
- UVA/UVB (SPF 15)
- zawiera zielony pigment kryjący

Skład:
kasztanowiec zwyczajny, ruszczyk kolczasty, żurawina amerykańska, algi brunatne, Kwas hialuronowy, Masło shea

Sposób użycia:
Krem delikatnie rozprowadzić na skórze twarzy i szyi.
Przeznaczony do codziennej pielęgnacji, może być stosowany również pod makijaż.
Aby kompleksowo zadbać o pielęgnację skóry naczyniowej, warto pamiętać o prawidłowym nakładaniu kremu, dzieki czemu stymuluje
się mikrokrążenie, a składniki się optymalnie wchłaniają.
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.
- 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.

Opakowanie: 50 ml
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