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Bioliq Dermo krem CICA intensywnie regenerujący po
zabiegach dermatologicznych 30 ml
 

Cena: 22,20 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 ml

Postać Kremy

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Legenda głosi, że tygrysy wycierały się w centellę azjatycką, aby zagoić swoje rany i blizny. To właśnie dzięki nim zostało odkryte jej
działanie naprawcze, przyspieszające gojenie niewielkich ran, pęknięć czy zadrapań. Wszystko za sprawą zawartego w ekstrakcie
azjatykozydu, który jest jednym z najbardziej aktywnych ze związków regulujących i pobudzających mechanizmy regeneracji skóry i
metabolizm tkanki łącznej.

Charakterystyka
Zalecany do codziennego stosowania, szczególnie po zabiegach dermatologicznych, medycyny estetycznej, makijażu permanentnego.
Także do skóry bardzo suchej, nawet silnie podrażnionej zabiegami, zaczerwienionej, opuchniętej, wrażliwej, nadwrażliwej.
Zaczerwienionej.

Przyspiesza regenerację podrażnionego naskórka.
Nawilża, koi i łagodzi skórę.
Potęguje efekty zabiegów przeciwstarzeniowych.
Kompleks Cu-Zn-Mg
Zalecany po zabiegach dermatologicznych

Krem przeznaczony do codziennego stosowania po zabiegach dermatologicznych (np. peelingach chemicznych,
depilacji, dermabrazji, mezoterapii) oraz medycyny estetycznej (np. laserem frakcyjnym), a także po zabiegach makijażu
permanentnego. Przeznaczony do skóry nawet silnie podrażnionej.

Przyspiesza regenerację, nawilża i koi skórę
Zawiera bioaktywną centellę azjatycką, która dzięki aktywnemu azjatykozydowi stymuluje procesy metabolizmu tkanki
łącznej, przyspieszając regenerację podrażnionej skóry. Krem intensywnie nawilża, a jednocześnie natychmiast łagodzi
podrażniony stan skóry po zabiegu, redukując zaczerwienienie, pieczenie, oraz suchość i szorstkość skóry.

Chroni podrażnioną skórę
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Krem zawiera kompleks minerałów: cynku, miedzi i magnezu, które działają antyseptycznie i antybakteryjnie,
wspomagając ochronę skóry przed infekcjami wywołanymi mikrouszkodzeniami skóry. Dodatkowo wpływa korzystnie
na dotlenienie komórek skóry, przyspieszając proces regeneracji naskórka.

Potęguje efekty zabiegów przeciwstarzeniowych
Krem został wzbogacony o ekstrakt z aceroli o dużej koncentracji witaminy C, dzięki czemu poprawia jej elastyczność,
wygładzenie i ujędrnienie, potęgując efekty zabiegów przeciwstarzeniowych, widocznie odmładzając skórę.

ma delikatną, kremową konsystencję
lekko aplikuje się na skórę
szybko się wchłania
jest bardzo dobrze tolerowany przez podrażnioną skórę
nie zawiera alkoholu
nie zawiera alergenów
nie zawiera kompozycji zapachowej
nie jest tłusty

Stosowanie
Stosować na oczyszczoną i osuszoną skórę twarzy i szyi, omijając okolice oczu. Można stosować wielokrotnie w ciągu dnia, a także na
noc. Nie stosować na uszkodzone i niezagojone miejsca.

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