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BIOLIQ SPECIALIST NIEDOSKONAŁOŚCI Żel peelingujący do
mycia twarzy 125 ml
 

Cena: 26,17 pln

Opis słownikowy

Klasyfikacja Dermokosmetyk

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

Opakowanie 125 ml

Postać -

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Bioliq Peelingujący żel do mycia twarzy 125 ml zapewnia kompleksowe i dogłębne oczyszczenie oraz wyraźną poprawę struktury i
jakości skóry ze skłonnością do występowania niedoskonałości. Delikatna żelowa formuła skutecznie usuwa wszystkie
zanieczyszczenia, a naturalne mikrodrobinki z łupinek słodkich migdałów peelingują skórę, usuwając martwe komórki naskórka i
wygładzając jej nieregularności. Biloliq 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 testowany dermatologicznie.
Kosmetyk wolny od mydła, alkoholu i parabenów. Formuła hipoalergiczna. Wskazania Krem przeznaczony jest do codziennej pielęgnacji
skóry twarzy, do każdego rodzaju cery, szczególnie mieszanej lub tłustej, ze skłonnością do występowania niedoskonałości. Działanie
Kompleks składników, będący połączeniem kwasu oleanowego z liści drzewa oliwnego, kwasu nordihydrogwajakowego oraz żelu
osmotycznego, sprawia, że żel normalizuje wydzielanie sebum, skutecznie redukuje istniejące niedoskonałości (zaskórniki, wągry) oraz
zwęża rozszerzone pory. Dodatkowo obecny w składzie wyciąg z wierzby wykazuje działanie antybakteryjne oraz detoksykacyjne, a
bogaty w witaminy i składniki mineralne sok z liści aloesu doskonale regeneruje skórę, łagodzi podrażnienia i zaczerwienienia, a także
wspomaga redukcję przebarwień i śladów potrądzikowych. Sposób użycia Niewielką ilość żelu nanieść na skórę twarzy, omijając okolice
oczu, delikatnie masować, a następnie spłukać wodą. W przypadku dostania się produktu do oczu, przemyć je obficie wodą. Skład Aqua,
Glycerin, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Glycerin/Salix Alba Bark Extract, Methylpropanediol/ Caprylyl Glycol/
Phenylpropanol, Polysorbate 80, Butylene Glycol/PEG-60 Almond Glycerides/ Caprylyl Glycol/ Glycol/ Glycerin/ Carbomer/
Nordihydroguaiaretic Acid/ Oleanolic Acid, Prunus Amygdalus Dulcis Shell Powder, Xanthan Gum, Acrylates/ C10-30 Alkyl Acrylate
Crosspolymer, Parfum, Sodium Hydroxide. 
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