
 
Drogeria Krokus

Szczawa 515, Szczawa
+48 182641336

 

 

BIOLIQ PRO INTENSYWNE SERUM NAWILŻAJĄCE 30ML
 

Cena: 26,98 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

Aflofarm

Opis produktu
 

Bioliq Pro Intensywne serum nawilżające - 30 ml
Intensywnie i długotrwale nawilża. Redukuje szorstkość, uczucie napięcia i szary, ziemisty koloryt skóry, także drobne linie powstałe
wskutek jej odwodnienia.

Wskazanie:

Przeznaczone do codziennej pielęgnacji skóry twarzy, szyi i dekoltu. Doskonałe jako baza pod makijaż.

Działanie:

Intensywnie nawilża skórę - Skoncentrowana formuła serum zapewnia intensywne i dogłębne nawilżenie skóry. Efekty są
natychmiastowe i długotrwałe.

Steruje procesami nawilżenia wszystkich warstw naskórka - Receptura serum oparta jest na technologii water-boosting
system  TM, tzw. „wodnego doładowania” skóry. Cząsteczki nawilżające o różnej wielkości przenikają w głąb warstwy rogowej
naskórka, sterując procesami nawilżenia.

Skoncentrowane składniki aktywne potęgują nawilżenie - Serum zawiera kompleks analogu kwasu hialuronowego oraz 
mikroalgi Haematococcus pluvialis, który intensyfikuje nawilżenie skóry. Dzięki temu skóra staje się miękka, jednorodna i
elastyczna oraz odzyskuje promienny i zdrowy wygląd.

Efekty zauważalne są już po pierwszym zastosowaniu - Serum redukuje suchość i szorstkość skóry, szary, ziemisty koloryt
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skóry, uczucie napięcia, a nawet drobne linie powstałe wskutek jej odwodnienia. Dodatkowo substancje stymulujące syntezę
beta-endorfin w skórze zapewniają efekt relaksujący i przeciwutleniający.

Właściwości:

Ma przyjemny, delikatny zapach.

Posiada lekką, wodno-żelową konsystencję.

Błyskawicznie się wchłania.

Nie pozostawia odczucia tłustości i lepkości.

Nie roluje się.

Jest łagodne dla skóry.

Aplikuje się kroplą po kropli.

Składniki aktywne:

Czerwona mikroalga (Haematococcus pluvialis) -  uprawiana jest w czystych wodach jeziora Kona na Hawajach. Najczęściej
wykorzystywana jest z powodu swoich właściwości nawilżających oraz wysokiej zawartości astaksantyny o działaniu
antyoksydacyjnych. Powszechne jest przekonanie, że astaksantyna zapewnia organizmowi biologiczną młodość.

Sposób użycia:

Aplikować za pomocą pipetki na opuszek palca lub bezpośrednio na oczyszczoną skórę twarzy. Delikatnie wmasować. Stosować rano
i/lub wieczorem.

Skład:

Aqua, Glycerin, Glycerin/ Butylene Glycol/ Carbomer/ Polysorbate 20/ Palmitoyl Oligopeptide/ Palmitoyl Tetrapeptide-7/ Sodium Lactate,
Glycerin/ Algae Extract/ Polyglucuronic Acid, Propylene Glycol/ Glycerin/ Hydrolyzed Caesalpinia Spinosa Gum/ Caesalpinia Spinosa
Gum, Glycerin/ Hypoxis Rooperi Rhizome Extract/ Caesalpinia Spinosa Gum, Polysorbate 80, Phenoxyethanol/ Ethylhexylglycerin,
Acrylates /C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Glycerin/ Rhodiola Rosea Root Extract, Sodium Hydroxide, Disodium EDTA, Lactic Acid,
Parfum.

Ważne:

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze poniżej 25°C.

Nie chłodzić, nie zamrażać.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Unikać kontaktu z oczami.

Producent: AFLOFARM, Partyzancka 133/151, Pabianice.
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