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

Cena: 64,79 pln

Opis słownikowy

Klasyfikacja Kosmetyk

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

Opakowanie 30ml+200ml

Postać serum+płyn micelarny

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Zestaw Bioliq Pro to połączenie dwóch profesjonalnych produktów o skoncentrowanych formułach, dedykowanych kobietom w każdym
wieku. Intensywne serum rewitalizujące w eleganckiej buteleczce ze szklanym dozownikiem nawilża, odżywia i wygładza cerę,
pozostawiając ją świeżą, promienną i pełna blasku. Intensywne serum wypełniające z precyzyjnym aplikatorem natychmiast wypełnia
zmarszczki, sprawiając że stają się one mniej widoczne pod makijażem. Wskazania Pielęgnacja skóry twarzy i dekoltu. Działanie 
Intensywne serum wypełniające Serum już w kilka chwil po nałożeniu pozwala uzyskać efekt gładkiej i jedwabistej skóry. Zawarte w
serum wysokocząsteczkowe polimery osadzają się w zrnarszczkach, efektywnie je wypełniając, a trójwymiarowa matryca w połączeniu
z ekstraktem z alg (Porphyridium cruentum) tworzy na powierzchni skóry elastyczną powłokę napinającą, dając efekt natychmiastowego
mikroliłtingu. Dodatkowo obecny w składzie tetrapeptyd pobudza syntezę Iibronektyny, kolagenu i kwasu hialuronowego, redukując
wszystkie typy zmarszczek dzień po dniu. Intensywne serum rewitalizujące Skoncentrowana formuła serum o wysokiej zawartości
składników aktywnych, w szczególności ekstraktu z kawioru (Acipenser spp-), intensywnie stymuluje rewitalizację skóry poprzez
aktywną regenerację, dogłębne nawilżenie oraz odżywienie. Serum Bioliq dodaje cerze zdrowego blasku, a także zwiększa jej
elastyczność i jędrność, skutecznie wygładzając zmarszczki. Pomaga modelować owal twarzy. Dodatkowo wyrównuje koloryt skóry,
rozjaśniając przebarwienia i niewielkie plamki. Przebadany dermatologicznie. Skład  Intensywne serum rewitalizujące Aqua, Głycerin/
Butylene Glycol/ Carbomer/ Połysorbate 20/ Palmitoyl Oligopeptide/l Palmitoyl Tetrapeptide-7/ Sodium Lactate Glycerin/ Coco-
Glucoside/ Caprylyl Glycol/ Alcohol/ Glaucine, Propylene Glycol/ Glycerin/ Hydrolyzed Caesalpinia Spinosa Gum/ Caesalpinia Spinosa
Gum, Propanediol/ Scutellaria Baicalensis Extract Glycerin/ Hypoxis Rooperi Rhizome Extract/ Caesalpinia Spinosa Gum Połysorbate 80,
Phenoxyethanol/ Ethylhexylglyoerin, Propylene Glycol/ Caviar Extract, Acrylates/ C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Sodium Hydroxide,
Disodium EDTA, Lactic Acid, Parfum Intensywne serum wypełniające Aqua, Cyclopentasiloxanel Dimethicone Crosspolymer/
Dimethicone/ Vinyl Dimethicone Crosspolymer/ Dimethiconol, Cyclopentasiloxane, Silica/ Polyurethane-40, Hydroxypropyl
Methylcellulose/ Pullulan/ Porphyridium Cruentum Extract, Methylpropanediol/ Caprylyl Glycol/ Phenylpropanol, Polyacrylamide/
Hydrogenated Połydecenel Laureth-7, Tetrapeptide-21/ Glycerinl Butylene Glycol, Propanediol, Lactic Acid, Parfum, Disodium EDTA 
Zawartość Zestaw składa się z intensywnego serum rewitalizującego 30 ml oraz intensywnego serum wypełniającego 2 ml. Sposób
użycia Nanosić bezpośrednio na oczyszczoną skórę twarzy. Delikatnie wmasować. Stosować rano i/lub wieczorem, również jako bazę
pod makijaż, samodzielnie lub z innymi produktami do pielęgnacji.  Wskazania Przeznaczone do codziennej pielęgnacji skóry twarzy i
dekoltu.   BIOLIQ Płyn micelarny 200 ml Skład Składniki aktywne: Micele, prowitamina B5 (dexpanthenol), składniki nawilżające.  
Wskazania Bioliq płyn micelarny przeznaczony do oczyszczenia i demakijażu skóry twarzy, oczu i ust. Działanie Formuła płynu oparta
jest na micelach , które tworzą maleńkie, kuliste struktury zamykające w swoim wnętrzu zanieczyszczenia. W ten sposób możliwe jest
szybki i łatwe oczyszczenie powierzchni skóry bez konieczności długotrwałego pocierania. Płyn zawiera prowitaminę B5 oraz składniki
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nawilżające, które wiążą wodę w warstwie rogowej naskórka, zapewniając natychmiastowe nawilżenie i ukojenie Sposób użycia
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. Płyn micelarny Bioliq, sprawia, że skóra jest czysta i odświeżona, nie pozostawiające jednocześnie tłustej
warstwy na jej powierzchni.  
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