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BIOLIQ PRO ZESTAW Intensywne serum rewitalizujące 30 ml,
Płyn micelarny 200 ml
 

Cena: 54,28 pln

Opis słownikowy

Klasyfikacja Kosmetyk

Marka Producent INNOVATIVE PHARMA SOLUTIONS POLSKA
SP. Z O.O.

Opakowanie 1 zest.

Postać -

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

BIOLIQ DERMO INTENSYWNE SERUM REWITALIZUJĄCE 30ml Skład Serum zawiera niezwykle ceniony składnik: odżywczy ekstrakt z
kawioru (Acipenser spp.), który jest bogatym źródłem protein, lipidów, witamin oraz minerałów. Wskazania Bioliq intensywne serum
rewitalizujące: Przeznaczone do codziennej pielęgnacji skóry twarzy i dekoltu.  Wygładza zmarszczki  Poprawia jędrność i elastyczność
skóry  Aktywnie nawilża i odżywia  Dodaje cerze blasku  Wyrównuje koloryt  Działanie BIOLIQ Intensywne serum rewitalizujące to
dermokosmetyk, którego substancje aktywne otrzymywane są w wyniku ekstrakcji, pozwalającej na skuteczne zachowanie ich
unikalnych właściwości. Składnikiem przewodnim serum jest ekstrakt z kawioru (Acipenser spp.), który jest bogatym źródłem protein,
lipidów, witamin i minerałów. Dzięki temu serum intensywnie stymuluje rewitalizację skóry: aktywnie regeneruje, nawilża i odżywia, co
znacząco poprawia jej wygląd i kondycje.  Dzięki obecności składnika aktywnego, wyizolowanego z korzeni tarczycy bajkalskiej, BIOLIQ
Intensywne serum rewitalizujące poprawia także jędrność i elastyczność skóry, jednocześnie hamując starzenie jej komórek na drodze
enzymatycznej, poprzez zwiększenie liczby podziałów komórkowych. Ekstrakt z korzeni tarczycy bajkalskiej przedłuża aktywne życie
fibroblastów o ok. 10% i opóźnia proces ich starzenia. Jego wpływ na skórę oznacza odmłodzenie populacji fibroblastów do kondycji
porównywalnej ze skóra młodszą o dekadę. Co więcej, oddziałując na metabolizm preadipocytów i adipocytów, serum znacząco
redukuje podwójny podbródek, co widocznie wpływa na kontur twarzy. Dodatkowo wyrównuje koloryt skóry, rozjaśniając przebarwienia i
niewielkie plamki. Dawkowanie Aplikować na pomocą pipetki na opuszek palca lub bezpośrednio na oczyszczoną skórę twarzy.
Delikatnie wmasować.Stosować rano i/lub wieczorem, również jako bazę pod makijaż, samodzielnie lub z innymi produktami do
pielęgnacji.   BIOLIQ PŁYN MICELARNY 200 ml Wskazania Bioliq płyn micelarny to wielofunkcyjny, delikatny kosmetyk dla każdego
rodzaju skóry, który oczyszcza, odświeża, nawilża i koi podrażnienia.  Zawiera prowitaminę B5.  Polecany do oczyszczania i demakijażu
skóry twarzy - w tym demakijaż oczu i ust.  Dawkowanie Wacikiem nasączonym płynem oczyścić skórę twarzy, oczy i usta. W celu
optymalnego demakijażu oczu należy przyłożyć wacik do powieki i odczekać kilka sekund, następnie usunąć makijaż delikatnym ruchem
z góry na dół. Stosować według potrzeb. Nie ma konieczności spłukiwania. 
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