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REDBLOCKER ZESTAW (Krem na dzień 50 ml, Płyn micelarny
200 ml, Krem na noc 50 ml)
 

Cena: 38,85 PLN

Opis słownikowy

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Opis 

REDBLOCKER ZESTAW (Krem na dzień 50 ml, Płyn micelarny 200 ml, Krem na noc 50 ml)

 

Krem na dzień 50 ml

 

Wskazania

RedBlocker krem do skóry naczynkowej na dzień to specjalistyczny kosmetyk przeznaczony do pielęgnacji delikatnej cery skłonnej
do podrażnień i zaczerwienień.  

 

Działanie

Kompozycja kremu opiera się na aż trzech naturalnych wyciągach wzmacniających ściany naczyń: wyciągu z kasztanowca, ruszczyka
i żurawiny. Dzięki temu następuje zmniejszenie zaczerwienienia i widoczności, zarówno płytko położonych naczynek, jak i tzw.
pajączków.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. Filtr SPF 15 chroni
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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.  

 

Sposób użycia

Krem 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.  

 

Skład

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.

 

Krem na noc 50 ml
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Wskazania

RedBlocker krem do skóry naczynkowej na noc to specjalistyczny kosmetyk przeznaczony do pielęgnacji delikatnej cery skłonnej
do podrażnień i zaczerwienień.  

 

Działanie

Kompozycja opiera się na aż trzech naturalnych wyciągach wzmacniających ściany naczyń: wyciągu z kasztanowca, ruszczyka
i żurawiny. Dzięki temu następuje zmniejszenie zaczerwienień i widoczności zarówno płytko położonych naczynek, jak i trwale
poszerzonych w postaci tzw. pajączków. Ponadto skład został wzbogacony o ekstrakt z miłorzębu, wykazujący dodatkowe działanie
ochronne na naczynia i pobudzający krążenie krwi, a także intensywnie wspomagający nocną regenerację skóry. Jego działanie
przeciwutleniające wpływa na neutralizację wolnych rodników, przyczyniających się do starzenia skóry.

Wyciąg z acmelli pobudza działanie fibroblastów, co przekłada się na redukcję zmarszczek i poprawę gęstości skóry. Ponadto krem
zawiera masło shea, które odżywia skórę i wspiera jej funkcje barierowe (ochronne).

RedBlocker krem na noc widocznie poprawia kondycję skóry sprawiając, że jest zregenerowana, wygładzona i ujędrniona, a naczynka są
wzmocnione i mniej widoczne.

 

Sposób użycia

Krem 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.  

 

Skład

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.
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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.

 

Płyn micelarny 200 ml

 

Wskazania

Płyn micelarny RedBlocker to specjalistyczny kosmetyk zaprojektowany z myślą o potrzebach wyjątkowo delikatnej i wymagającej cery
naczynkowej, skłonnej do podrażnień i zaczerwienień.  

 

Działanie

Zawarte w płynie micele, dzięki swojej specyficznej budowie działają jak magnes, przyciągając i zamykając w swoim wnętrzu
zanieczyszczenia. Dzięki temu możliwe jest szybkie i precyzyjne oczyszczenie powierzchni skóry bez wielokrotnego pocierania, które
może prowadzić do dodatkowych podrażnień mechanicznych. Zawarty w płynie wyciąg z kasztanowca, dzięki zawartości escyny
ułatwia mikrokrążenie i chroni ściany kruchych naczyń krwionośnych. Wpływa to na zmniejszenie ich przepuszczalności,
zaczerwienienia i widoczności tzw. pajączków. Natomiast zawarte w płynie składniki nawilżające, wchodzące w skład Naturalnego
Czynnika Nawilżającego (NMF) wiążą wodę w warstwie rogowej naskórka, zapewniając natychmiastowe nawilżenie i ukojenie.Płyn
micelarny RedBlocker zapewnia optymalne oczyszczenie i odświeżenie skóry, a także wzmocnienie naczynek krwionośnych. Nie
pozostawia tłustej warstwy na powierzchni skóry.  

 

Sposób użycia

Wacikiem nasączonym płynem 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. Nie ma
konieczności spłukiwania.
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