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RedBlocker 

30 ml 

 

serum punktowe 

 

  - zmniejsza widoczność tzw. „pajączków” 

- łagodzi podrażnienia i zaczerwienienia 

- chroni naczynka przed pękaniem 

 

RedBlocker serum punktowe to specjalistyczny dermokosmetyk przeznaczony do pielęgnacji skóry wrażliwej 

oraz naczynkowej. Precyzyjny aplikator pozwala na punktowe nałożenie preparatu na całym ciele, w 

miejscach, które tego wymagają. Serum pomaga zniwelować widoczne na skórze defekty: zaczerwienienia,  

widoczne naczynka, miejscowe zasinienia lub przebarwienia.  

Dodatkowo RedBlocker łagodzi podrażnienia przynosząc ulgę wrażliwej skórze oraz chroni naczynka przed 

pękaniem. Systematyczne stosowanie serum wspomaga prawidłowe funkcjonowanie naczynek krwionośnych  

oraz skutecznie regeneruje skórę poprawiając jej kondycję i wygląd. 

 

Serum zawiera 5 składników: 

 

Zmikronizowana diosmina i hesperydyna należą do grupy flawonoidów, które chronią naczynka krwionośne 

oraz wzmacniają ich odporność na uszkodzenia mechaniczne. Dodatkowo wspomagają odpowiednią 

szczelność naczynek poprzez hamowanie działania hialuronidazy. 

 

Ekstrakt z Aesculus hippocastanum (kasztanowiec zwyczajny) wpływa korzystnie na elastyczność ścianek 

naczynek, redukując efekt zaczerwienienia i miejscowe przebarwienia skóry.  

 

Wyciąg z Ruscus aculeatus (ruszczyk kolczasty) odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie naczynek 

krwionośnych chroniąc skórę przed zaczerwienieniami, a kruche naczynka przed pękaniem. Ponadto koi i 

łagodzi podrażnienia.  

 

Prowitamina B5 działa kojąco, nadając skórze miękkość, elastyczność i odpowiedni poziom nawilżenia. 

Likwiduje wrażenie ściągnięcia skóry, zapewniając odczucie komfortu i kompleksowej pielęgnacji. Dodatkowo 
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łagodzi podrażnienia delikatnej skóry wrażliwej i naczynkowej zapobiegając jej wysuszeniu i stymulując jej 

naturalną regenerację.  

 

Sposób użycia: 

Delikatnie wmasować niewielką ilość kremu w miejsca zaczerwienione, dotknięte problemami naczynkowymi 

(np. skóra twarzy, dekoltu, nóg). Preparat należy stosować dwa razy dziennie lub w zależności od 

indywidualnych potrzeb.  

Przebadany dermatologicznie. 

 

Tylko do użytku zewnętrznego. 

Unikać kontaktu z oczami. W razie dostania się preparatu do oczu, natychmiast spłukać wodą.  

Nie stosować po upływie terminu trwałości. 

W przypadku wystąpienia uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu lub wystąpienia podrażnienia 

skóry, zaleca się natychmiast przerwać stosowanie kremu.  

Nie należy stosować preparatu w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek z jego składników. 

 

Ingredients/Składniki: Aqua, Isopropyl Palmitate, Caprylic / Capric Triglyceride, Propylene Glycol, Glyceryl 

Stearate, Diosmine, Glycerin, Alcohol Denat. / Ruscus Aculeatus Root Extract / Sodium Laureth Sulfate, Cetyl 

Alcohol, Propylene Glycol / Aesculus Hippocastanum Extract, Glyceryl Stearate Citrate, Phenoxyethanol / 

Caprylyl Glycol, Panthenol, Polyacrylamide / Hydrogenated Polydecene / Laureth-7, Hydroxyethylcellulose, 

Parfum / D-limonene / Linalool / Butylphenyl Methylpropional / Alpha-Isomethyl Ionone, Hesperidin. 

 

Przechowywanie: Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C. Nie chłodzić, nie 

zamrażać. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. 

 

Producent: 

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. 

95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 133/151 

 

Nr partii: 

Najlepiej zużyć przed końcem: 

 


