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Bioliq Pro intensywne serum pod oczy 15 ml
 

Cena: 34,40 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 15 ml

Postać Serum

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Bioliq Pro Intensywne Serum Pod Oczy to kosmetyk o właściwościach nawilżających, ujędrniających i uelastyczniających, który
dodatkowo zmniejsza widoczność zmarszczek oraz objawy starzenia się skóry. Efekty stosowania serum pod oczy są zauważalne już
po pierwszym użyciu, a regularnie stosowany kosmetyk sprawia, że skóra w okolicach oczu odzyskuje młodszy, promienny wygląd.
Produkt przeznaczony jest wyłącznie dla osób dorosłych, jednak w tej grupie może być już stosowany bez względu na wiek.

Na co jest Bioliq Pro Intensywne Serum Pod Oczy? Wskazaniem do stosowania kosmetyku jest codzienna pielęgnacja skóry pod
oczami. Intensywne Serum pod oczy Bioliq Pro szczególnie polecane jest osobom, które chcą widocznie poprawić kondycję i wygląd
swojej skóry pod oczami. Funkcją Intensywnego Serum pod oczy Bioliq Pro jest nawilżanie skóry w okolicach oczu, a także wspieranie
jej jędrności i elastyczności. Serum pobudza mikrokrążenie, poza tym zmniejsza widoczność zmarszczek i sprawia, że skóra wygląda
młodziej. Kosmetyk dostępny jest ze specjalnym aplikatorem z kuleczkami. Taka forma produktu sprawia, że skóra pod oczami jest
delikatnie masowana, co przynosi jej przyjemne ukojenie.

W opakowaniu znajduje się 15 ml Bioliq Pro Intensywne Serum Pod Oczy. W skład kosmetyku wchodzi między innymi ekstrakt z
kiełków pszenicy Triticum vulgae, który wspomaga nawilżenie skóry pod oczami, a także przyczynia się do redukcji objawów zmęczenia
czy też widoczności zmarszczek, a przy tym wspiera ujędrnienie skóry w okolicach oczu. Intensywne Serum pod Oczy Bioliq Pro
dodatkowo zawiera w składzie niskocząsteczkowy kwas hialuronowy, który wspiera nawilżenie cienkiej skóry pod oczami i korzystnie
wpływa na jej jędrność. Dzięki zawartości wyciągu z zielonej herbaty, który bogaty jest w kofeinę, Intensywne Serum pod Oczy Bioliq Pro
natomiast wspomaga mikrokrążenie w okolicach oczu. Kosmetyk ma ponadto w składzie dodatek specjalnego pigmentu, dzięki czemu
przyczynia się do redukcji cieni i worków pod oczami. Formułę wyrobu uzupełniają składniki pomocnicze.

Bioliq Pro Intensywne Serum Pod Oczy należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta, wówczas jego działanie będzie najbardziej
efektywne, a przy tym bezpieczne dla skóry. Zaleca się aplikację kosmetyku na dokładnie oczyszczoną skórę pod oczami, a następnie
delikatne wmasowanie serum w skórę, aż całkowicie się wchłonie. Jednorazowo należy aplikować na skórę niewielką ilość serum, a
korzystanie z produktu najlepiej powtarzać codziennie rano i wieczorem.
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Intensywne Serum pod Oczy Bioliq Pro posiada przeciwwskazania do stosowania. Z kosmetyku nie powinny korzystać osoby z
nadwrażliwością na którykolwiek ze składników aktywnych lub pomocniczych serum. Jeśli u pacjenta po zastosowaniu kosmetyku
wystąpią objawy nadwrażliwości, zaleca się jego odstawienie i konsultację z lekarzem. Podczas korzystania z wyrobu należy uważać,
aby nie miał on kontaktu z oczami. Serum pod oczy należy też przechowywać w temperaturze pokojowej, najlepiej w opakowaniu
oryginalnym i w taki sposób, aby produkt był niewidoczny i niedostępny dla dzieci.

Charakterystyka
Intensywne serum pod oczy Bioliq Pro to kosmetyk przeznaczony do codziennej pielęgnacji skóry pod oczami, dla osób, które chcą w
widoczny sposób poprawić wygląd skóry pod oczami. W składzie kosmetyku znaleźć można m.in.:

ekstrakt z kiełków pszenicy Triticum vulgae, który przyczynia się do intensywnego nawilżenia skóry, redukcji oznak zmęczenia
oraz zmniejszenia widoczności zmarszczek wokół oczu. Ekstrakt ten wspomaga dogłębne ujędrnienie skóry wokół oczu;
niskocząsteczkowy kwas hialuronowy – wspomaga intensywne nawilżenie skóry oraz poprawia jej elastyczność;
wyciąg z zielonej herbaty oraz zawarta w nim kofeina przyczynia się do stymulacji mikrokrążenia skóry wokół oczu;
specjalny pigment, który pomaga zlikwidować cienie oraz worki pod oczami.

Tubka serum Bioliq Pro wyposażona została w aplikator, który umożliwia wykonanie przyjemnego, delikatnie chłodzącego masażu
skóry. Efekty stosowania intensywnego serum pod oczy Bioliq Pro widoczne i odczuwane są już po pierwszym zastosowaniu. Skóra
wokół oczu staje się jędrniejsza, elastyczniejsza i odzyskuje promienny wygląd.

Stosowanie
Serum Bioliq Pro należy aplikować na dokładnie oczyszczoną skórę pod oczami. Niewielką ilość produktu należy delikatnie wmasować
w skórę i poczekać do całkowitego wchłonięcia preparatu. Serum można stosować zarówno rano, jak i wieczorem. Serum Bioliq Pro
może być stosowane wyłącznie przez osoby dorosłe, jednak bez względu na ich wiek. Chronić przed kontaktem z oczami.

Składniki
Aqua, Butylene Glycol, Caprylic/Capric Triglyceride, Cetearyl Ethylhexanoate, Propanediol, Methylpropanediol, Sodium Acrylates
Copolymer, Hydroxypropyl Methylcellulose, Nylon-12, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Caprylyl Glycol, Phenylpropanol, Pullulan, Lecithin,
Glycerin, Disodium EDTA, Hydrolyzed Hyaluronic Acid, Silybum Marianum Fruit Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Hydrolyzed
Wheat Protein, Aesculus Hippocastanum Seed Extract, Porphyridium Cruentum Extract, Sodium Hydroxide, Mica, Alumina, CI 77163 ,
Imidazolidynyl Urea, CI 77891, Potassium Sorbate, CI 77491, CI 77492, CI 77499, Tetrapeptide-21, Tin Oxide, Parfum.

Przeciwwskazania
Intensywne serum pod oczy Bioliq Pro nie powinno być stosowane w sytuacji pojawienia się nadwrażliwości na którąkolwiek z
substancji zawartych w preparacie. Produkt powinien być zawsze stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem.

Przechowywanie
Serum Bioliq Pro należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C. Nie chłodzić i nie zamrażać.
Oryginalne opakowanie należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Chronić przed działaniem światła
oraz wilgoci.

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