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REDBLOCKER krem do skóry naczynkowej na noc 50 ml
 

Cena: 23,99 PLN

Opis słownikowy

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Wskazaniato specjalistyczny dermokosmetyk przeznaczony do pielęgnacji delikatnej skóry wrażliwej i naczynkowej. Zawiera
kompozycje aż trzech naturalnych wyciągów: z kasztanowca, ruszczyka i żurawiny, które chronią przed zaczerwienieniem oraz
wzmacniają ściany naczyń krwionośnych zapobiegając ich pękaniu. Obecny w składzie ekstrakt z miłorzębu stymuluje odbudowę
komórek skóry podczas snu, pobudza mikrokrążenie krwi, a także działa ochronnie na naczynia krwionośne. Krem zawiera również
wyciąg z acmelli, który pobudza działanie fibroblastów, co przekłada się na redukcję zmarszczek i poprawę gęstości skóry, oraz
odżywcze masło shea, wspierające odnowę jej ochronnego płaszcza lipidowego.DziałanieRedBlocker krem na noc to idealne
rozwiązanie dla potrzeb wyjątkowo wymagającej skóry wrażliwej lub naczynkowej. Wyraźnie poprawia jej kondycję stymulując
odbudowę komórkową podczas snu, chroniąc przed zaczerwienieniami oraz wzmacniając kruche naczynka krwionośne. Dodatkowo
intensywnie nawilża i odżywia sprawiając, że skóra wygląda rano świeżo i promiennie.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, Cetearyl Ethylhexanoate, Propylene Glycol, Butyrospermum Parkii Butter, Octyldodecanol,
Methylpropanediol, Cetyl Alcohol, Glyceryl Stearate Citrate, Glyceryl Stearate, Caprylic/Capric Triglyceride, Ruscus Aculeatus Root
Extract, Aesculus Hippocastanum Seed Extract, Decyl Glucoside, Ginkgo Biloba Leaf Extract, Vaccinium Macrocarpon Fruit Extract,
Spilanthes Acmella Flower Extract, Caprylyl Glycol, Tocopherol, Phenylpropanol, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Sodium
Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Hydrogenated Polydecene, Laureth-7, Disodium EDTA, Lactic Acid, BHA, Sodium
Hydroxide, Parfum, Limonene, Linalool, Alpha-Isomethyl Ionone.
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