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REDBLOCKER Aktywny Kompres w masce 50 ml
 

cena: 24,49 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała twarz

Działanie łagodzące, nawilżające, uszczelniające,
wzmacniające

Opakowanie 50 ml

Postać maska

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Sposób aplikacji na skórę

Wskazania cera naczynkowa, naczynka, podrażnienie,
zaczerwienienie

Opis produktu
 

Opis:
Aktywny kompres w masce to specjalistyczny dermokosmetyk stanowiący doskonałe uzupełnienie pielęgnacji wymagającej skóry
wrażliwej i naczynkowej. Formuła maski charakteryzuje się półschnącą konsystencją, która otula skórę jak kompres. Dzięki temu,
składniki aktywne skutecznie przenikają w głąb naskórka, wyraźnie poprawiając kondycje i wygląd cery.
Podstawą maski RedBlocker jest czerwona glinka, która dostarcza skórze kompleks minerałów niezbędnych do jej prawidłowego
funkcjonowania. Łagodzi ona objawy nadreaktywnej skóry oraz obkurcza i uszczelnia naczynka krwionośne, tym samym zmniejszając
widoczność pajączków i likwidując zaczerwienienia. Doskonałe właściwości absorpcyjne glinki wchłaniają zanieczyszczenia i toksyny,
umożliwiając pozostałym składnikom aktywne działanie.
Zawarty w masce kompleks olejów wspiera naturalny mechanizm regeneracji skóry, redukując podrażnienia. Bogaty w witaminę C olej z
dzikiej róży poprawia ciśnienie osmotyczne, skutecznie zapobiegając pękaniu naczynek oraz usprawniając ich prace. Olej winogronowy
odbudowuje barierę lipidową naskórka i zwiększa jej zdolności obronne, czyniąc ją bardziej odporną na szkodliwe działanie czynników
zewnętrznych. Tak szerokie działanie maski RedBlocker uzupełniają starannie wyselekcjonowane esencje roślinne: wyciąg z borówki,
który stymuluje mikrocyrkulację krwi oraz uszczelnia naczynka, oraz ekstrakt z aloesu, który intensywnie nawilża skórę, przywracając jej
prawidłowy hydrobalans. Już po pierwszym użyciu, maska koi i regeneruje nawet bardzo podrażnioną skórę.

Składniki:
Aqua, Montmorillonite, Vitis Vinifera Seed Oil, Glycerin, Cetyl Alcohol, Rosa Canina Fruit Oil, Sorbitol, Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate,
Helianthus Annuus Seed Oil, Panthenol, Stearic Acid, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Vaccinium Myrtillus Fruit Extract, Tocopheryl
Acetate, Sodium Lauroyl Glutamate, Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol, Parfum, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate.

Sposób użycia:
Na oczyszczonej skórze twarzy równomiernie rozprowadzić maseczkę, omijając okolice oczu. Przy bardzo wrażliwej i podrażnionej
skórze zwilżyć twarz przed nałożeniem produktu. Po około 10-15 minutach zmyć ją ciepłą wodą. Tylko do użytku zewnętrznego. Nie
stosować w przypadku pojawienia się nadwrażliwości na którykolwiek składnik produktu.
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