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BIOLIQ 55+ ZESTAW KREM DZIEŃ NOC KREM POD OCZY
 

Cena: 18,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

INNOVATIVE PHARMA SOLUTIONS POLSKA

Opis produktu
 

BIOLIQ ZESTAW KOSMETYKÓW DO CERY DOJRZAŁEJ 55+ZESTAW KOSMETYKÓW
PRZECIWZMARSZCZKOWYCH , KREM LIFTINGUJĄCYBIOLIQ 

I. KREM INTENSYWNIE LIFTINGUJĄCY DO SKÓRY OCZU ,UST, SZYI I DEKOLDUII. KREM LIFTINGUJĄCO - ODŻYWCZY NA DZIEŃIII.
KREM LIFTINGUJĄCO - ODŻYWCZY NA NOCBioliq to innowacyjna marka dermokosmetyków przeznaczona do codziennej pielęgnacji
skóry, stworzona, aby zaspokajać indywidualne potrzeby kobiet w każdym wiekuWyjątkowa receptura marki Bioliq opiera się na
naturalnych substancjach czynnych, otrzymywanych w wyniku ekstrakcji pozwalającej na skuteczne zachowanie ich unikanych
właściwości. Podstawą marki Bioliq jest wyciąg z Onopordum acanthium o silnych właściwościach regenerujących. Dzięki temu
dermokosmetyki Bioliq w naturalny sposób stymulują rekonstrukcję skóry, wykazując działanie naprawcze i intensywnie odbudowujące.
Oprócz Onopordum acanthium, każdy krem Bioliq zawiera naturalny wyciąg roślinny dedykowany kobietom w różnym wieku,
wzmacniający i uzupełniający jego działanie.Producent: AFLOFARMI. KREM INTENSYWNIE LIFTINGUJĄCYDO SKÓRY OCZU ,UST, SZYI I
DEKOLDUDZIAŁANIEPreparat zapewnia efekt odmładzający partii skóry, dzięki zawartości bajkaliny w oczyszczonej frakcji otrzymanej z
korzenia tarczycy. Dzięki temu krem skutecznie opóźnia proces starzenia komórkowego, stymulując regenerację fibroblastów
występujących w skórze. Działa przeciwstarzeniowo, zwiększa jędrność oraz elastyczność delikatnej i cienkiej skóry, przywracając jej
zdolność do rozciągania. Systematyczna aplikacja kremu poprawia mikrorzeźbę skóry, zapewniając jej intensywną kurację liftingującą.
Wskazania:Przeznaczony specjalnie do pielęgnacji dojrzałej skóry wokół oczu i ust, a także szyi i dekoltu. Odpowiedni do każdego
rodzaju cery.SKŁADTarczyca bajkalska - Skutelaria to dwuletnia bylina należąca do rodziny jasnotowatych. Występuje głównie w
Chinach, Korei, Mongolii i Rosji. Tarczycę bajkalską wyróżnia wysoka zawartość flawonoidów, w tym obecność bajkaliny. Jest to
składnik aktywny, który przedłuża żywotność fibroblastów - komórek skóry i opóźnia proces ich starzenia. Dzięki właściwościom
odmładzającym poprawia kondycję i wygląd skóry dojrzałej.Opakowanie: 30 mlII. KREM LIFTINGUJĄCO - ODŻYWCZY NA DZIEŃ
DZIAŁANIEBioaktywne składniki kremu, wyizolowane z wyciągu z kiełków soi i pszenicy, opóźniają i redukują objawy starzenia się skóry
dojrzałej oraz dogłębnie ją odżywiają. Krem zapewnia efekt liftingujący poprzez intensywną stymulację aktywności regeneracyjnej
komórek skóry, zwłaszcza jej elastyczność i jędrność przy jednoczesnej redukcji powierzchni oraz głębokości zmarszczek. Dzięki
zawartości cenny oraz kwasów nukleinowych dodatkowo nawilża i odżywia skórę poprzez intensyfikację procesu syntezy białkowej.
WSKAZANIAPrzeznaczony dla kobiet dojrzałych do codziennej pielęgnacji skóry twarzy, szyi i dekoltu z widocznymi efektami starzenia.
Odpowiedni do każdego rodzaju cery, nawet wrażliwej.Opakowanie: 50 mlIII. KREM LIFTINGUJĄCO - ODŻYWCZY NA NOCDZIAŁANIE
Zawarte w kremie biologicznie aktywne peptydy, zwane matrykinami, wykazują działanie ochronne i regeneracyjne na kolagen zawarty w
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skórze, dzięki czemu stopniowo zmniejszają zarówno objętość, jak i gęstość zmarszczek oraz wpływają na poprawę sprężystości i
napięcia skóry. Receptura preparatu zostata wzbogacona o bogaty w polifenole ekstrakt z cebulek trawy afrykańskiej Hypoxis rooperi o
działaniu rozjaśniającym. Dzięki temu krem chroni skórę przed fotostarzeniem, wyrównuje koloryt cery, rozjaśniając plamki i
przebarwienia spowodowane upływem lat. Dodatkowo krem zapewnia głębokie odżywienie i nawilżenie skóry, pomagając w jej nocnej
regeneracji. Wskazania: Przeznaczony do codziennej pielęgnacji dojrzałej skóry twarzy, szyi i dekoltu. Odpowiedni dla każdego rodzaju
cery.
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