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RedBlocker Krem do skóry naczynkowej na noc 50 ml
 

Cena: 45,66 pln

Opis słownikowy

Klasyfikacja Kosmetyk

Marka Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Opakowanie 50 ml

Postać krem

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Skład RedBlocker krem do skóry naczynkowej na noc zawiera 6 składników:  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 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.  Przebadany
dermatologicznie.  Wskazania RedBlocker krem na noc do skóry naczynkowej to specjalistyczny kosmetyk przeznaczony do pielęgnacji
delikatnej cery skłonnej do podrażnień i zaczerwienień. 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.  
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