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BIOLIQ PRO Intensywne serum nawilżające 30
 

Cena: 16,70 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 30 ml (butelka z pipetą)

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Intensywne serum nawilżające

Intensywnie i długotrwale nawilża. Redukuje szorstkość, uczucie napięcia i szary, ziemisty koloryt skóry, także drobne linie powstałe
wskutek jej odwodnienia.

ZASTOSOWANIE:

Przeznaczone do codziennej pielęgnacji skóry twarzy, szyi i dekoltu.

Intensywne serum nawilżające Bioliq Pro

Intensywnie i długotrwale nawilża.

Redukuje szorstkość, uczucie napięcia i szary, ziemisty koloryt skóry, także drobne linie powstałe wskutek jej odwodnienia.

Intensywne serum nawilżające, dzięki skoncentrowanej recepturze, zapewnia intensywne, natychmiastowe i długotrwałe nawilżenie
skóry.

Zastosowany water-boosting systemTM stopniowo uwalnia mikro i makrocząsteczki nawilżające, sterując procesami nawilżenia.

Większe cząsteczki nawadniają powierzchnię warstwy rogowej naskórka, mniejsze cząsteczki wnikają w jej głąb, gdzie wzmacniają efekt
nawilżenia akumulacyjnego.

Kompleks analogu kwasu hialuronowego oraz mikroalgi Haematococcus pluvialis potęguje nawilżenie skóry, dzięki czemu efekty są
natychmiastowe i długotrwałe.
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Serum redukuje szorstkość i szary, ziemisty koloryt skóry, uczucie napięcia, a nawet drobne linie powstałe wskutek jej odwodnienia.

Substancje stymulujące syntezę beta-endorfin w skórze zapewniają efekt relaksujący i przeciwutleniający.

Cera staje się miękka, jednorodna i elastyczna oraz odzyskuje promienny wygląd.

Haematococcus pluvialis

Mikroalga uprawiana w czystych wodach jeziora Kona na Hawajach. Najczęściej wykorzystywana z powodu wysokiej zawartości
astaksantyny o właściwościach antyoksydacyjnych. Powszechne jest przekonanie, że astaksantyna zapewnia organizmowi biologiczną
młodość.

SPOSÓB UŻYCIA:

Aplikować za pomocą pipetki na opuszek palca lub bezpośrednio na oczyszczoną skórę twarzy.

Delikatnie wmasować.

Stosować rano i/lub wieczorem.

Doskonałe jako baza pod makijaż.

 

SKŁAD: wg INCI

Aqua, Glycerin, Glycerin/ Butylene Glycol/ Carbomer/ Polysorbate 20/ Palmitoyl Oligopeptide/ Palmitoyl Tetrapeptide-7/ Sodium Lactate,
Glycerin/ Algae Extract/ Polyglucuronic Acid, Propylene Glycol/ Glycerin/ Hydrolyzed Caesalpinia Spinosa Gum/ Caesalpinia Spinosa
Gum, Glycerin/ Hypoxis Rooperi Rhizome Extract/ Caesalpinia Spinosa Gum, Polysorbate 80, Phenoxyethanol/ Ethylhexylglycerin,
Acrylates /C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Glycerin/ Rhodiola Rosea Root Extract, Sodium Hydroxide, Disodium EDTA, Lactic Acid,
Parfum.
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