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BIOLIQ 45+ ZESTAW Krem na dzień 50 ml+ Krem na noc 50
ml + Krem pod oczy i usta 15 ml
 

Cena: 68,03 pln

Opis słownikowy

Klasyfikacja Kosmetyk

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

Opakowanie 1 zestaw

Postać -

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Skład Zestaw przeznaczony dla kobiet w wieku 45+, w zestawie znajduje się: Krem ujędrniająco-wygładzający na dzień 50 ml + Krem
ujędrniająco-wygładzający na noc 50 ml + Krem ujędrniająco-wygładzający do skóry oczu i ust 15 ml. KREM NA DZIEŃ: Krem
intensywnie wygładzający zmarszczki. KREM NA NOC: Krem przeznaczony dla kobiet dojrzałych do codziennej pielęgnacji skóry twarzy,
szyi i dekoltu z widocznymi efektami starzenia. KREM POD OCZY: Krem wygładza nawet głębokie zmarszczki wokół oczu i ust. KREM
NA DZIEŃ: Ekstrakt z lilii wodnej. KREM NA NOC: Spilanthes acmella. KREM POD OCZY: Przeznaczony do codziennej pielęgnacji skóry
wokół oczu i ust. Odpowiedni do każdego rodzaju cery.  Wskazania KREM NA DZIEŃ: Krem przeznaczony do codziennej pielęgnacji
skóry, twarzy i dekoltu. Odpowiedni do każdego rodzaju cery, nawet wrażliwej. KREM NA NOC: Krem przeznaczony do codziennej
pielęgnacji skóry, twarzy i dekoltu. Odpowiedni do każdego rodzaju cery, nawet wrażliwej. KREM POD OCZY:Przeznaczony do codziennej
pielęgnacji skóry wokół oczu i ust. Odpowiedni do każdego rodzaju cery.  Działanie KREM NA DZIEŃ: Neutralizuje szkodliwe działanie
wolnych rodników oraz poprawia metabolizm kolagenu i elastyny, przywracając skórze gładkość i prawidłową gęstość. Kompleks
tetrapeptydów zapewnia widoczny efekt liftingujący, wygładza zmarszczki oraz poprawia owal twarzy. Działa rozjaśniająco, redukuje
powstawanie plamek melaninowych oraz wyrównuje koloryt cery. Wspomaga regenerację, nawilża oraz łagodzi podrażnienia. KREM NA
NOC: Intensywnie odżywia i wspomaga nocną regenerację skóry. Wygładza zmarszczki oraz poprawia owal twarzy, a ekstrakt z
Spilanthes acmella przywraca skórze jędrność i elastyczność. KREM POD OCZY: Niewielka ilość kremu nanosić rano i wieczorem na
oczyszczoną skórę wokół oczu i ust.  Dawkowanie KREM NA DZIEŃ: Stosować codziennie 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 POD OCZY: Dogłębnie odżywia skórę oraz przywraca jej jędrność i elastyczność. Krem skutecznie wygładza
zmarszczki wokół oczu oraz intensywnie napina skórę w okolicach ust, wyraźnie poprawiając ich kontur. Dodatkowo intensywnie
regeneruje a dzięki zawartości hesperydyny widocznie zmniejsza opuchliznę i cienie pod oczami. 
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