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REDBLOCKER krem do skóry naczynkowej na dzień 50 ml
 

Cena: 20,99 PLN

Opis słownikowy

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

WskazaniaREDBLOCKER krem do skóry naczynkowej na dzień 50 mlto specjalistyczny dermokosmetyk 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.DziałanieDodatkowo,
wyciąg z żurawiny jest bogatym źródłem witaminy C i niacyny, znanych ze swoich właściwości przeciwstarzeniowych i ochronnych,
wyciąg z ruszczyka koi podrażnienia, a ekstrakt z kasztanowca zmniejsza napięcie skóry i łagodzi uczucie swędzenia. Ponadto skład
został wzbogacony o ekstrakt z alg morskich, które zapewniają optymalne nawilżenie przywracając skórze równowagę wodną oraz
ujędrniający kwas hialuronowy. Filtr UVA/UVB (SPF 15) chroni przed działaniem promieni słonecznych, a naturalny zielony barwnik
pozwala natychmiast po nałożeniu, optycznie zmniejszyć widoczność zaczerwienień i wyrównać koloryt cery. Krem zawiera również
masło shea, które odżywia i regeneruje delikatną cerę oraz wspiera jej funkcje ochronne.Sposób użyciaKrem delikatnie rozprowadzić na
skórze twarzy i szyi. Przeznaczony do codziennej pielęgnacji.Do stosowania również pod makijaż. Aby kompleksowo zadbać o
pielęgnację skóry naczyniowej, warto pamiętać o prawidłowym nakładaniu kremu. Dzięki temu stymulujemy mikrokrążenie, a składniki
się optymalnie wchłaniają. Ponadto 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.SkładAqua, Glycerin, C12-15 Alkyl Benzoate, Cetearyl Ethylhexanoate, Titanium Dioxide (nano), Ethylhexyl
Methoxycinnamate, Propylene Glycol, Methylpropanediol, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Butyrospermum Parkii Butter, Glyceryl
Stearate Citrate, Cetyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Magnesium Aluminum Silicate, Ruscus Aculeatus Root Extract, Aesculus
Hippocastanum Seed Extract, Vaccinium Macrocarpon Fruit Extract, Ascophyllum Nodosum Extract, Sodium Hyaluronate, Caprylyl
Glycol, Phenylpropanol, Decyl Glucoside, Tocopherol, Sodium Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Hydrogenated
Polydecene, Laureth-7, Disodium EDTA, Sodium Hydroxide, BHA, Silica, Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, Phenoxyethanol,
Parfum, CI 19140, CI 42090, Limonene, Linalool.
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