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BIOLIQ SPECIALIST NIEDOSKONAŁOŚCI Krem normalizujący
na dzień 30 ml
 

Cena: 27,03 pln

Opis słownikowy

Klasyfikacja Dermokosmetyk

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

Opakowanie 30 ml

Postać krem

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Krem Bioliq Specialist, normalizujący krem na dzień przeciw niedoskonałościom skóry 30 ml zapewnia optymalną pielęgnację skóry ze
skłonnością do występowania niedoskonałości. Połączenie kwasu oleanowego, kwasu nordihydrogwajakowego oraz żelu osmotycznego
normalizuje wydzielanie sebum oraz redukuje istniejące niedoskonałości (wągry, zaskórniki, wypryski, rozszerzone pory). Bioliq
Specialist, specjalistyczna linia dermokosmetykow BIOLIQ stanowiąca doskonałą odpowiedź na problemy różnych typów cery:
trądzikowej, naczynkowej, atopowej, a także ze skłonnością do występowania niedoskonałości oraz przebarwień. Skoncentrowana jest
na zapewnieniu optymalnej pielęgnacji skóry poprzez przywracanie jej naturalnej równowagi. Preparaty gwarantujące natychmiastowe i
długotrwałe efekty redukcji niedoskonałości oraz wszechstronną poprawę struktury i jakości skóry. Stanowią także skuteczną metodę
redukcji zmian potrądzikowych w każdym wieku. Produkt hypoalergiczny. Bez parabenów. Bez alkoholu. Wskazania Krem przeznaczony
jest do codziennej pielęgnacji skóry twarzy, do każdego rodzaju cery, szczególnie mieszanej lub tłustej, ze skłonnością do występowania
niedoskonałości. Działanie Połączenie kwasu oleanowego, kwasu nordihydrogwajakowego oraz żelu osmotycznego normalizuje
wydzielanie sebum oraz redukuje istniejące niedoskonałości (wągry, zaskórniki, wypryski, rozszerzone pory). Dodatkowo glukonolakton z
grupy polihydroksykwasów (PHA) posiada silne właściwości nawilżające, odżywiające oraz antyoksydacyjne, zwiększając mechanizmy
ochronne skóry przed skutkami promieniowania UV i zanieczyszczeniami środowiska. Kwas salicylowy, należący do grupy beta-
hydroksykwasów (BHA), łagodnie złuszcza naskórek, regulując odnowę komórkową skóry oraz poprawiając jej strukturę i jakość.
Ponadto krem zawiera substancje absorbujące nadmiar sebum, zapewniając natychmiastowy i trwały efekt matujący Sposób użycia
Stosować codziennie rano na oczyszczoną i osuszoną skórę twarzy, omijając okolice oczu.  Skład Aqua, Polyacrylamide/ Hydrogenated
Polydecene/ Laureth–7, Cetearyl Ethylhexanoate, Cetyl Alcohol, Stearyl Alcohol, Butylene Glycol/ PEG-60 Almond Glycerides/ Caprylyl
Glycol/ Glycerin/ Carbomer/ Nordihydroguaiaretic Acid/ Oleanolic Acid, Isohexadecane, Glyceryl Stearate Citrate, Aloe Barbadensis Leaf
Juice, Gluconolactone, Propylene Glycol/ Glycerin/ Hydrolyzed Caesalpinia Spinosa Gum/ Caesalpinia Spinosa Gum, Glycerin,
Macadamia Integrifolia Seed Oil, C13-C15 Alkane, Methyl Methacrylate Crosspolymer, Salicylic Acid, Tocopherol,
Phenoxyethanol/Ethylhexylglycerin, Sodium Hydroxide, Disodium EDTA, BHA, Parfum.  
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