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Bioliq 55+ krem liftingująco - odżywczy na dzień 50 ml
 

Cena: 17,98 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 ml

Postać Kremy

Producent INNOVATIVE

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Kosmetyk Bioliq 55+ krem liftingująco-odżywczy na dzień w postaci kremu jest produktem przeznaczonym do codziennego
stosowania. Ma on bardzo delikatną, przyjemną w aplikacji, kremową konsystencję. Krem łatwo rozsmarowuje się na skórze i szybko się
w nią wchłania. Po aplikacji pozostawia na skórze bardzo delikatny film, czyniąc ją aksamitną w dotyku. Kosmetyk nie roluje się.
Wyróżnia się przyjemną nutą zapachową.

Na co jest Bioliq 55+ krem liftingująco-odżywczy na dzień? Wskazaniem do stosowania kosmetyku jest codzienna pielęgnacja skóry
dojrzałej. Kosmetyk będzie odpowiedni do skóry każdego typu i jest przeznaczony do stosowania na dojrzałej skórze twarzy, szyi i
dekoltu. Składniki bioaktywne, które znajdują się w formule kosmetyku, wyizolowano z wyciągu z kiełków soi. Odpowiadają one za
zapewnienie skórze efektu liftingującego. Substancje te przyczyniają się do intensywnej stymulacji aktywności regeneracyjnej komórek
skóry. Soja jest rośliną strączkową, której właściwości odżywcze i przeciwzmarszczkowe są cenione w krajach azjatyckich nie od dziś.
W ekstrakcie z kiełków soi można znaleźć bioaktywne peptydy oraz oligosacharydy. Składniki te przyczyniają się do intensyfikacji
produkcji elastyny i kolagenu, tym samym opóźniając starzenie się skóry.

Działanie Bioliq 55+ kremu liftingująco-odżywczego na dzień polega na redukcji powierzchni oraz głębokości zmarszczek, poza tym
dodatkowo kosmetyk przyczynia się do poprawy elastyczności skóry i zwiększa jej jędrność, a przy tym modeluje owal twarzy.
Regularne stosowanie kremu liftingująco-odżywczego na dzień Bioliq 55+ sprawia, że skóra dojrzała zachowuje młody wygląd, a przy
tym jej kondycja i funkcjonalność również przypominają te u młodszej skóry. Kosmetyk dodatkowo bardzo dobrze nawilża i utrzymuje
ten efekt długotrwale.

W opakowaniu znajduje się 50 ml Bioliq 55+ kremu liftingująco-odżywczego na dzień. W skład kosmetyku wchodzi między innymi
wyciąg z kiełków soi oraz pszenicy, które dostarczają bioaktywne peptydy. Składniki te odpowiadają za dogłębne odżywienie skóry oraz
opóźnianie objawów jej starzenia się. W składzie kosmetyku można też znaleźć ważne minerały i witaminy oraz kwasy nukleinowe.

Jak stosować kosmetyk Bioliq 55+ krem liftingująco-odżywczy na dzień? Korzystanie z kremu wymaga systematyczności i
przestrzegania zaleceń producenta. Może być on stosowany codziennie i należy korzystać z niego wyłącznie zewnętrznie. Bioliq 55+
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krem liftingująco-odżywczy na dzień może być aplikowany na skórę codziennie rano. Każdorazowo zaleca się jego aplikację na skórę
wcześniej dobrze oczyszczoną i osuszoną. Kosmetyk można nakładać na skórę twarzy oraz aplikować go na szyję i dekolt. W czasie
korzystania z kosmetyku Bioliq 55+ kremu liftingująco-odżywczego na dzień należy omijać okolice oczu. Aby móc jak najlepiej
wykorzystać kosmetyk, warto połączyć jego właściwości z właściwościami kremu na noc z tej samej serii, dzięki czemu skóra będzie
odpowiednio pielęgnowana przez całą dobę.

Charakterystyka

Krem liftingująco - odżywczy na dzień - zapewnia efekt liftingujący poprzez intensywną stymulację aktywności regeneracyjnej
komórek. Dogłębnie odżywia i nawilża skórę. Intensywnie zwiększa elastyczność i jędrność skóry przy jednoczesnej redukcji
powierzchni i głębokości zmarszczek, zapewniając tym samym widoczny efekt liftingujący. Dzięki zawartości bioaktywnych
składników, wyizolowanych z wyciągu z kiełków soi (Glycine soja) i pszenicy, krem dostarcza skórze dojrzałej niezbędnych dla
niej minerałów, witamin i kwasów nukleinowych, dodatkowo intensywnie ją odżywiając.
Glycine soja - roślina strączkowa, odkryta i ceniona głównie za wartości odżywcze w krajach azjatyckich. Nazywana jest soją
ussuryjską i uważana za gatunek, który dał początek soi uprawnej. Ekstrakt z kiełków soi zawiera bioaktywne peptydy i
oligosacharydy, które dostarczają skórze energię pozwalającą na zwiększenie syntez kolagenu i elastyny. Dzięki temu wyraźnie
opóźniają objawy starzenia się skóry i powstawanie zmarszczek.

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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