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Bioliq Pro aktywna kuracja stymulująca 30 ml
 

Cena: 25,01 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 ml

Postać Kremy

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp

Bioliq to linia dermokosmetyków, których substancje czynne otrzymywane są w wyniku ekstrakcji, pozwalającej na skuteczne
zachowanie ich unikalnych właściwości.
Podstawą serii kremów Bioliq jest wyciąg z Onopordum acanthium, który zawiera cenne dla skóry laktony seskwiterpenowe.
Zastosowana metoda ekstrakcji sprawia, że zachowane są jego silne właściwości regeneracyjne, wynikające ze zdolności do
pobudzania różnicowania się keratynocytów (komórek naskórka). Dzięki temu kremy Bioliq w naturalny sposób stymulują
rekonstrukcję skóry, wykazując działanie naprawcze i intensywnie regenerujące.
Każdy krem serii Bioliq, oprócz Onopordum acanthium, zawiera również naturalny wyciąg dedykowany indywidualnym
potrzebom skóry w różnym wieku, wzmacniający i uzupełniający jego działanie.

Charakterystyka

Skoncentrowane składniki zawarte w innowacyjnym opakowaniu efektywnie stymulują wewnątrzkomórkowe procesy odnowy
skóry. Tuba z pędzelkiem pozwala na delikatny masaż twarzy i szyi, jednocześnie ujędrniając skórę i pobudzając jej komórki do
lepszego funkcjonowania.
Wyciąg z jednokomórkowych alg morskich (Euglena gracilis) skutecznie niweluje oznaki zmęczenia i stresu, takie jak szara,
ziemista cera.

Unikalny tetrapeptyd intensywnie uelastycznia skórę, a także wpływa na wzrost produkcji kolagenu, fibronektyny i kwasu
hialuronowego, co przeciwdziała procesom starzenia i przywraca komórkom naturalną zdolność do regeneracji.
Trójwymiarowa matryca w połączeniu z fitokoloidami i ekstraktem z czerwonych alg (Porphyridium cruentum) tworzy na
powierzchni skóry elastyczną powłokę napinającą, dając efekt natychmiastowego liftingu i ujędrnienia. Już w kilka chwil
po aplikacji zmarszczki są wygładzone, a kontur twarzy jest bardziej wyraźny.

Wskazania: przeznaczone do codziennej pielęgnacji skóry twarzy i szyi.
Przebadany dermatologicznie.
Nie zawiera parabenów.
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Stosowanie
Kurację aplikować za pomocą pędzelka na oczyszczoną skórę twarzy i szyi, zaczynajac od szyi i kierując się do góry twarzy. Stosować
rano i/lub wieczorem. Doskonała również pod makijaż.

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