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RedBlocker 

aktywny kompres w masce 

do skóry wrażliwej i naczynkowej 

Natychmiast likwiduje zaczerwienienia  

Obkurcza i uszczelnia naczynka krwionośne 

Łagodzi podrażnienia i wycisza skórę 

Nawilża, przywracając prawidłowy hydrobalans 

 

CZERWONA GLINKA 

50 ml 

 
RedBlocker 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, równocześnie 

pozwalając na efektywne przenikanie składników aktywnych w głąb naskórka, wyraźnie poprawiając kondycję  

i wygląd cery. 

 

Fundamentem maski RedBlocker jest czerwona glinka, która dostarcza skórze kompleks minerałów niezbędnych 

do jej prawidłowego funkcjonowania. Posiada wysoką zdolność łagodzenia objawów nadreaktywnej skóry oraz 

obkurcza i uszczelnia naczynka krwionośne. W konsekwencji zmniejsza widoczność pajączków i likwiduje 

zaczerwienienia. Dzięki doskonałym właściwościom absorpcyjnym pochłania 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 pracę. Olej winogronowy poprzez 

aktywną odbudowę bariery lipidowej, zwiększa jej zdolności obronne, czyniąc ją bardziej odporną na szkodliwe 

działanie czynników zewnętrznych. Wielowymiarowe działanie maski uzupełniają starannie wyselekcjonowane 

esencje roślinne. Wyciąg z borówki stymuluje mikrocyrkulację krwi oraz uszczelnia naczynka. Ekstrakt z aloesu 

intensywnie nawilża skórę, przywracając jej prawidłowy hydrobalans. Już po pierwszym użyciu koi i regeneruje 

nawet bardzo podrażnioną skórę.  

 

Maska zawiera aż 6 składników aktywnych: 
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Czerwona glinka wyróżnia się najwyższym spośród wszystkich glinek stężeniem żelaza, które aktywnie 

uczestniczy w procesach rewitalizacji skóry. Dodatkowo likwiduje zaczerwienienia i obkurcza naczynia krwionośne, 

zapobiegając ich pękaniu.  

Olej z Rosa Canina (dzika róża) jest bogatym źródłem witaminy C, dzięki czemu doskonale uszczelnia i wzmacnia 

naczynka krwionośne. Wspomaga syntezę kolagenu, opóźniając starzenie się skóry.  

Olej z Vitis Vinifera (winorośl właściwa) dzięki wysokiej zawartości nienasyconych kwasów tłuszczowych (NNKT), 

witaminy E i flawonoidów naprawia barierę ochronną skóry, zwiększając jej odporność na czynniki zewnętrzne. 

Ekstrakt z Aloe Vera (aloes zwyczajny) ułatwia wiązanie wody w skórze, chroniąc ją przed przesuszeniem. Dzięki 

wysokiej zawartości polisacharydów aktywuje czynnik wzrostu komórek (ECGF), stymulujący budowę włókien 

kolagenowych i pobudzający regenerację skóry.  

Ekstrakt z Vaccinium Myrtillus (borówka czarna) poprawia mikrokrążenie, usprawniając pracę naczynek 

krwionośnych oraz zmniejsza widoczność pajączków.  

Prowitamina B5 znana ze swoich silnych właściwości efektywnie zmniejszających TEWL (transempidermalną 

utratę wody), nawilża skórę, przywracając jej gładkość i  elastyczność.  

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. 

Przechowywanie: 

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

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.  

Przebadany dermatologicznie. 

INGREDIENTS/ 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.  

Nr partii: 

Najlepiej zużyć przed końcem: 

Producent: 

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. 

95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 133/151 

  


