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Bioliq promocyjny zestaw PRO - intensywne serum
nawilżające 30 ml + intensywne serum pod oczy 15 ml
 

Cena: 41,50 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 1 zestaw

Postać Serum

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis
Zestaw Bioliq Pro to połączenie dwóch profesjonalnych produktów o skoncentrowanych formułach, dedykowanych kobietom w każdym
wieku.
Intensywne serum nawilżające zapewnia natychmiastowe i długotrwałe nawilżenie skóry.
Intensywne serum pod oczy doskonale nawilża i uelastycznia skórę pod oczami, redukując zmarszczki oraz skutecznie niwelując oznaki
zmęczenia.

Zestaw składa się z intensywnego serum rewitalizującego oraz intensywnego serum wypełniającego.

Skoncentrowana formuła serum, intensywna pielęgnacja bez względu na wiek

Intensywne serum pod oczy
Skutecznie nawilża, odżywia i ujędrnia skórę wokół oczu, a także niweluje oznaki zmęczenia, takie jak cienie i tzw. worki pod oczami.
Ekstrakt z kiełków pszenicy Triticum vulgare uelastycznia skórę i wygładza zmarszczki, a kofeina zawarta w wyciągu z zielonej herbaty
pobudza mikrokrążenie. Dodatkowo serum posiada masująco-chłodzący aplikator, który przynosi ukojenie zmęczonej skórze. Delikatna
skóra pod oczami staje się gładka i rozświetlona.

Intensywne serum nawilżające
Zapewnia natychmiastowe, intensywne i długotrwałe nawilżenie suchej skóry twarzy. Zastosowany water-boosting system dzięki
cząsteczkom różnej wielkości steruje procesami nawilżenia.
Kompleks analogu kwasu hialuronowego oraz mikroalgi Haematococcus pluvialis potęguje efekt nawilżenia. Serum redukuje uczucie
napięcia i szorstkość skóry, widocznie ją wygładzając. Cera staje się miękka, jednorodna i elastyczna oraz odzyskuje promienny wygląd.

Przebadany dermatologicznie.
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Przechowywanie
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze poniżej 25°C. Nie chłodzić, nie zamrażać. Przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci.

Producent
AFLOFARM FARMACJA POLSKA Sp. z o.o.

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