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Bioliq promocyjny zestaw PRO - intensywne serum
rewitalizujące 30 ml + intensywne serum wypełniające 2 ml
Cena: 35,66 PLN
Opis słownikowy
Dostępność

Dostępny w aptece w 24h

Opakowanie

30 ml

Postać

Serum

Producent

AFLOFARM

Rodzaj rejestracji

Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
Charakterystyka
Bioliq pro intensywne serum rewitalizujące
Serum zawiera niezwykle ceniony składnik: odżywczy ekstrakt z kawioru (Acipenser spp.), który jest bogatym źródłem protein,
lipidów, witamin oraz minerałów.
Ekstrakt z kawioru stosowany jest i zalecany przede wszystkim dla skóry dojrzałej, która wymaga intensywnego
odżywiania w celu odbudowy elementów utraconych wraz z upływem czasu.
Cechą charakterystyczną kawioru jest skład chemiczny, który czyni kawior doskonałym surowcem do kosmetyków
spełniających zadanie „eliksirów młodości” o działaniu stymulującym i rewitalizującym. Co ważne, zastosowanie kawioru
w kosmetykach, dzięki obecności witamin i minerałów, pomaga odbudować naturalną równowagę skóry.
BIOLIQ Intensywne serum rewitalizujące to dermokosmetyk, którego substancje aktywne otrzymywane są w wyniku ekstrakcji,
pozwalającej na skuteczne zachowanie ich unikalnych właściwości. Składnikiem przewodnim serum jest ekstrakt z kawioru
(Acipenser spp.), który jest bogatym źródłem protein, lipidów, witamin i minerałów. Dzięki temu serum intensywnie stymuluje
rewitalizację skóry: aktywnie regeneruje, nawilża i odżywia, co znacząco poprawia jej wygląd i kondycje.
Dzięki obecności składnika aktywnego, wyizolowanego z korzeni tarczycy bajkalskiej, BIOLIQ Intensywne serum rewitalizujące
poprawia także jędrność i elastyczność skóry, jednocześnie hamując starzenie jej komórek na drodze enzymatycznej, poprzez
zwiększenie liczby podziałów komórkowych. Ekstrakt z korzeni tarczycy bajkalskiej przedłuża aktywne życie fibroblastów o ok.
10% i opóźnia proces ich starzenia. Jego wpływ na skórę oznacza odmłodzenie populacji fibroblastów do kondycji
porównywalnej ze skóra młodszą o dekadę. Co więcej, oddziałując na metabolizm preadipocytów i adipocytów, serum znacząco
redukuje podwójny podbródek, co widocznie wpływa na kontur twarzy. Dodatkowo wyrównuje koloryt skóry, rozjaśniając
przebarwienia i niewielkie plamki.
Bioliq Intensywne serum rewitalizujące zostało poddane szczegółowym badaniom dermatologiczno-aplikacyjnym. Badania
właściwości użytkowo-aplikacyjnych wykazały, że:
87% kobiet zauważyło widoczną poprawę kondycji cery oraz wyrównanie jej kolorytu
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85% potwierdza, że serum widocznie ujędrnia i wygładza skórę
83% kobiet widzi efekty już po 3 tygodniach stosowania
Natychmiastowy wzrost nawilżenia skóry aż o 37% już po pierwszej aplikacji.
Bioliq Intensywne serum rewitalizujące:
Wygładza zmarszczki
Poprawia jędrność i elastyczność skóry
Aktywnie nawilża i odżywia
Dodaje cerze blasku
Wyrównuje koloryt
Bioliq Pro intensywne serum wypełniające
Wypełnia zmarszczki od zewnątrz, zapewniając efekt natychmiastowego wygładzenia skóry. Skutecznie redukuje wszystkie typy
zmarszczek. Serum stanowi idealną bazę pod makijaż oraz przedłuża jego trwałość.
Serum już w kilka chwil po nałożeniu pozwala uzyskać efekt gładkiej i jedwabistej skóry.
Zawarte w serum wysokocząsteczkowe polimery osadzają się w zmarszczkach, efektywnie je wypełniając, a trójwymiarowa
matryca w połączeniu z ekstraktem z alg tworzy na powierzchni skóry elastyczną powłokę napinającą, dając efekt
natychmiastowego mikroliftingu.
Ponadto zawarte w serum maleńkie soczewki (mikrosfery) odbijają światło od powierzchni skóry, optycznie niwelując linie
zmarszczek, które dzięki temu stają się mniej widoczne.
Obecny w składzie unikalny tetrapeptyd pobudza syntezę fibronektyny, kolagenu i kwasu hialuronowego, redukując wszystkie
typy zmarszczek dzień po dniu.
Dodatkowo innowacyjny aplikator z pędzelkiem pozwala na precyzyjne nałożenie kosmetyku.
Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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