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BIOLIQ 35+ ZESTAW DO SKÓRY MIESZANEJ Krem na dzień
50 ml, Krem na noc 50 ml, Krem pod oczy 15 ml
 

Cena: 64,54 pln

Opis słownikowy

Klasyfikacja Kosmetyk

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

Opakowanie 1 zestaw(50ml+50ml+15ml)

Postać -

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Skład KREM NA DZIEŃ: Ekstrakt z kory drzewa Enantia chlorantha. KREM NA NOC: Olejek z orzeszków makademia. KREM
PRZECIWDZIAŁAJĄCY PROCESOM STARZENIA: Ekstrakt ze świetlika.  W zestawie znajdują się: BIOLIQ 35+ Krem przeciwdziałający
procesom starzenia do cery mieszanej 50 ml + BIOLIQ 35+ Krem intensywnie odbudowujący na noc 50 ml + BIOLIQ 35+ Krem pod oczy
przeciwdziałający procesom starzenia 15 ml. KREM NA DZIEŃ: Krem redukuje zmarszczki mimiczne, koi, nawilża i regeneruje skórę.
KREM NA NOC: Krem przeznaczony do codziennej pielęgnacji cery z pierwszymi efektami starzenia. Odpowiedni do każdego rodzaju
skóry. KREM PRZECIWDZIAŁAJĄCY PROCESOM STARZENIA:Krem przeznaczony do codziennej pielęgnacji skóry wokół oczu.
Odpowiedni do każdego rodzaju cery.  Wskazania KREM NA DZIEŃ: Przeznaczony do codziennej pielęgnacji skóry, twarzy i dekoltu.
Dedykowany cerze mieszanej. KREM NA NOC: Krem przeznaczony do codziennej pielęgnacji skóry, twarzy i dekoltu. Odpowiedni do
każdego rodzaju cery, nawet wrażliwej. KREM PRZECIWDZIAŁAJĄCY PROCESOM STARZENIA: Przeznaczony do codziennej pielęgnacji
skóry wokół oczu i ust.  Działanie KREM NA DZIEŃ: Stymuluje syntezę kolagenu, opóźniając procesy starzenia skóry. Redukuje
widoczność pierwszych zmarszczek oraz przywraca cerze jędrność, gładkość i elastyczność. Dzięki ekstraktowi z kory drzewa Enantia
chlorantha krem normalizuje wydzielanie sebum, zmniejsza widoczność porów oraz działa antybakteryjnie. KREM NA NOC: Intensywnie
odżywia i nawilża skórę. Dzięki, wysokiej zawartości kwasu palmitooleinowego doskonale się wchłania, umożliwiając dogłębne
wzmocnienie i regenerację skóry nocą. Dodatkowo zawarte w kremie alkiloamidy pobudzają fibroblasty., wyraźnie wygładzają
zmarszczki mimiczne oraz poprawiają kondycje skóry, przywracając jej sprężystość i elastyczność. Cera o poranku jest gładka,
wypoczęta i pełna blasku. KREM PRZECIWDZIAŁAJĄCY PROCESOM STARZENIA: Przynosi ulgę i ukojenie oraz likwiduje oznaki
zmęczenia, takie jak obrzęk oraz cienie pod oczami. Dodatkowo krem ma intensywne działanie wzmacniające i regenerujące. Wyraźnie
redukuje pierwsze zmarszczki wokół oczu oraz skutecznie zapobiega powstawaniu nowych.  Dawkowanie KREM NA DZIEŃ: Stosować
codziennie rano na oczyszczoną i osuszoną skórę twarzy, szyi i dekoltu. Omijać okolice oczu. KREM NA NOC; Stosować codziennie
wieczorem na oczyszczoną i osuszoną skórę twarzy, szyi i dekoltu. Omijać okolice oczu. KREM PRZECIWDZIAŁAJĄCY PROCESOM
STARZENIA: Niewielką ilość kremu nanosić rano i wieczorem na oczyszczoną skórę wokół oczu. 
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