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REDBLOCKER Balsam do ciała 180 ml
 

cena: 21,82 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała skóra

Działanie łagodzące, nawilżające, wzmacniające

Opakowanie 180 ml

Postać balsam

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Sposób aplikacji na skórę

Wskazania naczynka, podrażnienie, skóra sucha, skóra
wrażliwa, suchość, świąd, zaczerwienienie

Opis produktu
 

Opis:
Redblocker łagodzący balsam do ciała to specjalistyczny dermokosmetyk przeznaczony do pielęgnacji skóry nawet bardzo wrażliwej i
naczynkowej, skłonnej do podrażnień i zaczerwienień. Zawartość aż pięciu składników aktywnych sprawia, że balsam już po pierwszym
zastosowaniu wzmacnia i uelastycznia naczynia krwionośne, chroniąc przed ich pękaniem.
Dodatkowo, łagodzi podrażnienia i daje natychmiastowe uczucie ukojenia, przywraca odpowiedni poziom nawilżenia i dogłębnie odżywia
skórę. Zawarte w balsamie składniki aktywne redukują uczucie suchości i swędzenia. Balsam wyraźnie poprawia kondycję skóry
pozostawiając ją gładką, elastyczną i jędrną.
Ekstrakty z kasztanowca i skrzypu polnego, wzmacniają, uelastyczniają i uszczelniają naczynia krwionośne, chroniąc je przed pękaniem.
Dodatkowo, ekstrakt ze skrzypu polnego stymuluje syntezę kolagenu w skórze, przywracając jej witalność i zdrowy wygląd. Olej z pestek
winogron, dzięki zawartości flawonoidów uszczelnia naczynka i wspiera ich prawidłowe funkcjonowanie. Ponadto, przyspiesza
regenerację naskórka, pomaga w odbudowie jego naturalnej bariery ochronnej, a także odżywia i uelastycznia skórę. Alantoina koi i
łagodzi podrażnienia, a także silnie regeneruje skórę. Zawarty w balsamie betaglukan, zmniejsza podrażnienia i zaczerwienienia, łagodzi
uczucie suchości i swędzenia. Systematyczne stosowanie balsamu zmniejsza ryzyko pękania naczyń krwionośnych, dogłębnie i
długotrwale nawilża, a także wyraźnie poprawia kondycje i wygląd skóry.

Składniki:
Aqua, Glycerin, Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Butyrospermum Parkii Butter, Isoamyl Laurate, Glyceryl Stearate Citrate,
Methylpropanediol, Vitis Vinifera Seed Oil, C13-15 Alkane, Aesculus Hippocastanum Seed Extract, Equisetum Arvense Extract, Beta-
glucan, Allantoin, Propylene Glycol, Decyl Glucoside, Propanediol, Cetyl Palmitate, Sorbitan Palmitate, Sorbitan Oleate, Caprylyl Glycol,
Phenylpropanol, Sodium Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Hydrogenated Polydecene, Laureth-7, Parfum,
Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Sodium Hydroxide, Disodium EDTA, Citric Acid.

Sposób użycia:
Balsam rozsmarować na powierzchni całego ciała, szczególnie w miejscach, gdzie występuje problem popękanych naczynek i
nadmiernej suchości skóry.
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