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Bioliq promocyjny zestaw PRO - intensywne serum
nawilżające 30 ml + intensywne serum pod oczy 15 ml
Cena: 36,11 PLN
Opis słownikowy
Dostępność

Dostępny w aptece w 24h

Opakowanie

1 zestaw

Postać

Serum

Producent

AFLOFARM

Rodzaj rejestracji

Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
Charakterystyka
Bioliq Pro intensywne serum nawilżające
Skoncentrowana receptura serum zapewnia intensywne, natychmiastowe i długotrwałe nawilżenie skóry.
Zastosowany water-boosting system stopniowo uwalnia mikro i makrocząsteczki nawilżające, sterując procesami nawilżenia.
Większe cząsteczki nawadniają powierzchnię warstwy rogowej naskórka, mniejsze cząsteczki wnikają w jej głąb, gdzie
wzmacniają efekt nawilżenia akumulacyjnego.
Kompleks analogu kwasu hialuronowego oraz mikroalgi Heamatococcus pluvialis potęguje nawilżenie skóry, dzięki czemu
efekty są natychmiastowe i długotrwałe.
Serum redukuje szorstkość i szary, ziemisty koloryt skóry, uczucie napięcia, a nawet drobne linie powstałe wskutek jej
odwodnienia.
Substancje stymulujące syntezę beta-endorfin w skórze zapewniają efekt relaksujący i przeciwutleniający.
Cera staje się miękka, jednorodna i elastyczna oraz odzyskuje promienny wygląd.
Serum przeznaczone do codziennej pielęgnacji skóry twarzy, szyi i dekoltu.
Bioliq Pro intensywne serum pod oczy
Intensywnie nawilża, uelastycznia skórę i redukuję zmarszczki. Niweluje oznaki zmęczenia. Delikatnie masuje oraz przyjemnie
chłodzi.
Zawiera niskocząsteczkowy kwas hialuronowy o silnych właściwościach nawilżających i uelastyczniających oraz ekstrakt z
kiełków pszenicy Triticum vulgare, dzięki któremu ujędrnia skórę i wygładza zmarszczki wokół oczu.
Serum skutecznie niweluje oznaki zmęczenia takie jak cienie i tzw. worki pod oczami, a dzięki delikatnemu pigmentowi rozjaśnia
i rozświetla skórę.
Dodatkowo kofeina zawarta w wyciągu z zielonej herbaty pobudza mikrokrążenie, a chłodzące kuleczki aplikatora przyjemnie
masują, zapewniając wyraźnie odczuwalne ukojenie zmęczonej i wrażliwej skórze.
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Efekty widoczne i odczuwane są już po pierwszym zastosowaniu. Bioliq sprawia, że delikatna skóra wokół oczu staje się
jędrniejsza, elastyczniejsza i odzyskuje swój promienny i młody wygląd.
Stosowanie
Bioliq Pro intensywne serum nawilżające
Aplikować za pomocą pipetki na opuszek palca lub bezpośrednio na oczyszczoną skórę twarzy. Delikatnie wmasować. Stosować rano
i/lub wieczorem. Doskonałe jako baza pod makijaż.
Bioliq Pro intensywne serum pod oczy
Niewielką ilość serum wmasować w dokładnie oczyszczoną skórę pod oczami.
Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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