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Redblocker, krem do skóry naczynkowej na noc, 50ml
 

cena: 23,61 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 50 ml

Postać krem

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji kosmetyk

Opis produktu
 

Redblocker, krem do skóry naczynkowej, na noc to specjalistyczny dermokosmetyk przeznaczony do
piel?gnacji delikatnej skóry wra?liwej i naczynkowej. Zawiera kompozycje a? trzech naturalnych wyci?gów: z
kasztanowca, ruszczyka i ?urawiny, które chroni? przed zaczerwienieniem oraz wzmacniaj? ?ciany naczy?
krwiono?nych zapobiegaj?c ich p?kaniu. Obecny w sk?adzie ekstrakt z mi?orz?bu stymuluje odbudow?
komórek skóry podczas snu, pobudza mikrokr??enie krwi, a tak?e dzia?a ochronnie na naczynia krwiono?ne.
Krem zawiera równie? wyci?g z acmelli, który pobudza dzia?anie fibroblastów, co przek?ada si? na redukcj?
zmarszczek i popraw? g?sto?ci skóry, oraz od?ywcze mas?o shea, wspieraj?ce odnow? jej ochronnego
p?aszcza lipidowego.

RedBlocker krem na noc to idealne rozwi?zanie dla potrzeb wyj?tkowo wymagaj?cej skóry wra?liwej lub
naczynkowej. Wyra?nie poprawia jej kondycj? stymuluj?c odbudow? komórkow? podczas snu, chroni?c przed
zaczerwienieniami oraz wzmacniaj?c kruche naczynka krwiono?ne. Dodatkowo intensywnie nawil?a i od?ywia
sprawiaj?c, ?e skóra wygl?da rano ?wie?o i promiennie.

Wskazania
Codzienna piel?gnacja cery wra?liwej i naczynkowej. Stosowanie: na noc.

Sposób u?ycia
 Krem delikatnie rozprowadzi? na skórze twarzy i szyi. Przeznaczony do codziennej piel?gnacji.
Do stosowania równie? pod makija?.

1. Na czole ruchami kolistymi lub zygzakowatymi od centralnej cz??ci mi?dzy brwiami ku skroniom.
2. Na policzkach od k?cików ust ku skroniom, a nast?pnie przy uszach w dó? wzd?u? ?uchwy, by zako?czy?
ruchem ku górze, rysuj?c na policzku okr?g.
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3. W okolicach ust rozpoczynaj?c ruch w centralnej cz??ci nad górn? warg?, kieruj?c si? ku brodzie, a
nast?pnie zamykaj?c ruch ku górze tu? pod doln? warg?.

Sk?ad
Aqua, Glycerin, Ruscus Aculeatus Root Extract (ekstrakt z ruszczyka), Cetearyl Ethylhexanoate,
Butyrospermum Parkii Butter (mas?o shea), Octylooodecanol, Methylpropanediol, Caprylyl Glycol,
Phenylpropanol, Propylene Glycol, Aesculus Hippocastanum Seed Extract (ekstrakt z kasztanowca), Decyl
Glucoside, Cetyl Alcohol, Glycerin, Glyceryl Stearate Citrate, Propylene Glycol, Ginko Biloba Leaf Extract
(ekstrakt z mi?orz?bu japo?skiego), Propylene Glycol, Vaccinium Macrocarpon Fruit Extract (ekstrakt z
?urawiny), Caprylic/Capric Triglyceride, Spilanthes Acmella Flower Extract (ekstrakt z acmelii), 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.

 Podmiot odpowiedzialny
 Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice
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