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Bioliq Pro intensywne serum wypełniające 2 ml
 

Cena: 22,43 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 2 ml

Postać Serum

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka

Intensywne serum wypełniające Bioliq PRO już w kilka chwil po nałożeniu pozwala uzyskać efekt gładkiej i jedwabistej cery.
Zawarte w kosmetyku wysokocząsteczkowe polimery, natychmiast osadzają się w zmarszczkach efektywnie je wypełniając.
Trójwymiarowa matryca w połączeniu z ekstraktem z alg intensywnie napina cerę, dając efekt natychmiastowego mikroliftingu.
Zawarte w serum „mikrosoczewki” poprzez zmianę sposobu odbijania światła od skóry, pozwalają uzyskać efekt optycznego
wygładzenia i ujednolicenia cery, niwelując cienie i linie zmarszczek. Zapewnia to natychmiastowy, optyczny efekt poprawy
wyglądu skóry. „Mikrosoczewki” są przejrzyste, dlatego kosmetyk nie zmienia naturalnego fenotypu skóry i jest odpowiedni dla
każdej karnacji.
Regularne stosowanie serum pozwala zmniejszyć widoczność wszystkich typów zmarszczek oraz wygładzić powierzchnię
skóry. Unikalny tetrapeptyd wchodzący w skład serum pobudza w komórkach skóry syntezę kolagenu, kwasu hialuronowego i
fibronektyny. Wspomaganie procesów odnowy na poziomie komórkowym nie tylko zapobiega pojawianiu się objawów starzenia,
ale również zmniejsza te już istniejące.
Dodatkowo innowacyjny aplikator z pędzelkiem pozwala na precyzyjne nałożenie kosmetyku w miejscach występowania
wszystkich typów zmarszczek. Niewielka ilość serum wystarcza, by wypełnić kurze łapki, bruzdy na czole czy zmarszczki wokół
ust. Możliwość dokładnej, miejscowej aplikacji sprawia, że serum jest niezwykle wydajne.
Gdy skóra jest wygładzona podkład nie gromadzi się w zmarszczkach, co sprawia, że kosmetyk stanowi idealną bazę pod
makijaż oraz przedłuża jego trwałość.
Wypełnia zmarszczki od zewnątrz, zapewniając efekt natychmiastowego wygładzenia skóry. Skutecznie redukuje wszystkie typy
zmarszczek.
 Bioliq intensywne serum wypełniające:

Natychmiast wypełnia zmarszczki od zewnątrz
 Przy regularnym stosowaniu redukuje zmarszczki pobudzając syntezę kolagenu i kwasu hialuronowego
Optycznie poprawia wygląd skóry, już po pierwszym zastosowaniu
 Intensywnie ujędrnia
 Stanowi idealną bazę pod makijaż: skóra jest wygładzona, a podkład nie osadza się w zmarszczkach
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Wskazania:
Serum przeznaczone jest do codziennego stosowania w miejscach występowania wszystkich typów zmarszczek.
Idealna baza pod makijaż.

Stosowanie
W celu aplikacji odpowiedniej ilości kosmetyku należy przekręcić końcówkę opakowania, aż do pojawienia się produktu na aplikatorze.
Następnie przy jego pomocy nałożyć serum w zagłębieniu zmarszczki.

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