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Bioliq Pro intensywne serum rewitalizujące 30 ml
 

Cena: 24,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 ml

Postać Serum

Producent INNOVATIVE

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Bioliq Pro Intensywne Serum Rewitalizujące to kosmetyk w postaci serum. Ma właściwości przeciwzmarszczkowe oraz rewitalizujące i
korzystać można z niego niezależnie od wieku. Produkt przetestowany jest dermatologicznie i jest bezpieczny dla skóry, a przy tym
wyposażono go w wygodny aplikator, który umożliwia jego precyzyjne i wydajne dozowanie.

Na co jest Bioliq Pro Intensywne Serum Rewitalizujące? Wskazaniem do stosowania
kosmetyku jest pielęgnacja skóry twarzy i dekoltu. Produkt wspomaga nawilżenie i odżywienie skóry, a przy regularnym stosowaniu
sprawia, że cera staje się promienna, bardziej jędrna i elastyczna, a także widocznie wygładzona. Wyrób spowalnia procesy starzenia się
skóry oraz wspiera rewitalizację i mechanizmy naprawcze komórek. Serum posiada lekką konsystencję i szybko się wchłania. Nie jest
tłuste i nie pozostawia na skórze nieprzyjemnego uczucia. Bioliq Pro Intensywne Serum Rewitalizujące w składzie posiada naturalne
składniki aktywne pozyskiwane w procesie ekstrakcji, dzięki czemu nie tracą one swoich cennych właściwości.

W opakowaniu znajduje się 30 ml Bioliq Pro Intensywne Serum Rewitalizujące. W skład produktu wchodzi między innymi bogaty w
aminokwasy, kwasy tłuszczowe, proteiny i oligoelementy ekstrakt z kawioru, który ma właściwości regeneracyjne i naprawcze.
Kosmetyk w składzie zawiera również matrykiny peptydowe, które odpowiadają za aktywację skórnych mechanizmów naprawczych, a
poza tym jego formuła zawiera bajkalinę, która korzystnie wpływa na jędrność i elastyczność skóry, a także przyczynia się do
spowolnienia jej procesów starzeniowych. Formułę serum Bioliq Pro Intensywne Serum Rewitalizujące uzupełniają składniki
pomocnicze, które szczegółowo opisano na opakowaniu kosmetyku.

Wyrób należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta. Można korzystać z niego na dwa sposoby. Pierwszy z nich to nakładanie
serum na opuszek palca przy pomocy dedykowanej pipetki, a następnie rozprowadzanie po skórze twarzy i dekoltu. Drugi sposób to
bezpośrednia aplikacja serum z pipetki na skórę twarzy i dekoltu. Każdorazowo serum należy delikatnie wklepać w skórę opuszkami
palców, co jest ważne, jeśli chodzi o efekty działania produktu. Z kosmetyku najlepiej korzystać dwa razy dziennie – rano i wieczorem. 
Serum Bioliq Pro Intensywne Serum Rewitalizujące może stanowić bazę pod makijaż i można też bez problemu łączyć kosmetyk z
innymi produktami przeznaczonymi do pielęgnacji skóry na twarzy i dekolcie.
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Bioliq Pro Intensywne Serum Rewitalizujące posiada również przeciwwskazania do stosowania. Kosmetyk nie powinien być używany
przez pacjentów, którzy mają nadwrażliwość na którykolwiek z jego składników. W przypadku wystąpienia objawów nadwrażliwości w
trakcie stosowania kosmetyku należy Bioliq Pro Intensywne Serum Rewitalizujące odstawić i zasięgnąć porady lekarza. W czasie
korzystania z serum należy unikać jego kontaktu z oczami. Kosmetyk Bioliq Pro Intensywne Serum Rewitalizujące wymaga
odpowiedniego sposobu przechowywania. Należy zabezpieczyć go przed temperaturą przekraczającą 25°C, a poza tym chronić przed
dostępem dzieci.

Charakterystyka
Bioliq Pro to intensywne serum rewitalizujące o działaniu przeciwzmarszczkowym, które zawiera szereg naturalnych składników
aktywnych otrzymywanych w wyniku ekstrakcji, co pozwala na zachowanie ich unikalnych właściwości. Najważniejszym składnikiem
produktu jest odżywczy ekstrakt z kawioru, który intensywnie stymuluje i rewitalizuje skórę twarzy, a także nawilża ją i odżywia,
przywracając tym samym doskonałą kondycję. W Bioliq Pro wykorzystano także wyizolowany korzeń tarczycy bajkalskiej, który wpływa
na poprawę jędrności i elastyczności skóry, jednocześnie hamując starzenie się jej komórek. Ekstrakt ten jest w stanie przedłużać
aktywność fibroblastów o około 10%, a także opóźnić proces ich starzenia, co oznacza odmłodzenie skóry nawet o dekadę.

Bioliq Pro oddziałuje także na metabolizm preadipocytów i adipocytów, dzięki czemu redukuje podwójny podbródek, pozytywnie wpływa
na kontur twarzy, a także wyrównuje jej koloryt poprzez rozjaśnienie przebarwień i plamek.

Stosowanie
Serum Bioliq Pro można aplikować na dwa sposoby: za pomocą pipetki kosmetyk nakładamy na opuszek palca lub bezpośrednio na
dokładnie oczyszczoną skórę twarzy i dekoltu. Produkt należy dokładnie wklepać opuszkami palców w skórę, by wzmocnić efekt jego
działania. Serum Bioliq Pro zaleca się stosować rano oraz/lub wieczorem, zarówno jako bazę pod makijaż, jak również samodzielnie lub
w połączeniu z innymi produktami do pielęgnacji skóry twarzy. Należy unikać kontaktu kosmetyku z oczami.

Składniki
Aqua, Glycerin, Butylene Glycol, Carbomer / Polysorbate 20 / Palmitoyl Oligopeptide, Palmitoyl Tetrapeptide-7 / Sodium Lactate, Glycerin,
Coco-Glucoside / Caprylyl Glycol / Alcohol / Glaucine, Propylene Glycol / Glycerin / Hydrolyzed Caesalpinia Spinosa Gum / Caesalpinia
Spinosa Gum, Propanediol / Scutellaria Baicalensis Extract, Glycerin / Hypoxis Rooperi Rhizome Extract (ekstrakt z tarczycy bajkalskiej) /
Caesalpinia Spinosa Gum, Polysorbate 80, Propylene Glycol / Caviar Extract (ekstrakt z kawioru), Acrylates / C10-30 Alkyl Acrylate
Crosspolymer, Sodium Hydroxide, Disodium EDTA, Lactic Acid, Parfum.

Składniki aktywne zawarte w serum Bioliq Pro:

ekstrakt z kawioru – zawiera cenne aminokwasy, proteiny, kwasy tłuszczowe i oligoelementy, dzięki czemu wykazuje działanie
regeneracyjne i naprawcze. Kawior wspiera rewitalizację skóry z uwagi na skład zbliżony do składu młodych komórek skóry;
matrykiny peptydowe – odpowiedzialne za aktywację mechanizmów naprawczych w skórze;
bajkalina – w znakomity sposób poprawia jędrność oraz elastyczność skóry, a także skutecznie spowalnia procesy jej starzenia
się.

Przeciwwskazania
Bioliq Pro nie należy stosować w przypadku wystąpienia nadwrażliwości na którykolwiek składnik aktywny kosmetyku.

Przechowywanie
Serum Bioliq Pro należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w pomieszczeniu o temperaturze nieprzekraczającej 25°C i w
miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie zaleca się chłodzenia i zamrażania produktu.

Ważne informacje
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu.

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