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BIOLIQ PRO SERUM INTENSYWNIE REWITALIZUJĄCE 30ML
 

Cena: 23,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

INNOVATIVE PHARMA SOLUTIONS POLSKA

Opis produktu
 

BIOLIQ PRO SERUM REWITALIZUJĄCE Z KAWIOREM 30 ml

Bioliq to nowa marka dermokosmetyków, których substancje czynne otrzymywane są w wyniki ekstrakcji pozwalającej na skuteczne
zachowanie ich unikalnych właściwości.Podstawą serii Bioliq jest wyciąg z Onopordum acanthium o silnych właściwościach
regenerujących. Dzięki temu w naturalny sposób stymulują rekonstrukcję skóry, wykazując działanie naprawcze i intensywnie
odbudowujące.Oprócz Onopordum acanthium, każdy krem serii Bioliq zawiera naturalny wyciąg roślinny dedykowany indywidualnym
potrzebom skóry w różnym wieku, wzmacniający i uzupełniający jego działanie.Serię Bioliq podzielono na 5 linii, dostosowanych do
wieku oraz potrzeb skóry. Linie 25+ 35+ oraz 45+ to kosmetyki stanowiące podstawę pielęgnacji skóry twarzy. W zależności rodzaju
mają właściwości nawilżające, opóźniające procesy starzenia lub intensywnie wygładzające. W linii DERMO znalazły się kremy
skierowane na konkretne problemy skóry, takie jak trądzik, naczynka, czy przebarwienia. Dopełnieniem pozostałych produktów jest linia
BODY, w skład której wchodzą balsamy do ciała oraz krem do rąk.BIOLIQ LINIA DERMO to linia kremów do twarzy przeznaczonych do
pielęgnacji cery problemowej. Skierowana do osób w każdym wieku.Intensywnie stymuluje rewitalizację skóry.Aktywnie ją nawilża i
odżywia oraz poprawia jędrność i elastyczność.Pomaga modelować owal twarzy. Wyrównuje koloryt.Preparat zawiera 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 kondycję. Dzięki obecności składnika
aktywnego, wyizolowanego z korzeni tarczycy bajkalskiej, poprawia jędrność i elastyczność, jednocześnie hamując starzenie komórek
skóry na drodze enzymatycznej, poprzez zwiększenie liczby podziałów komórkowych. Oddziałując na metabolizm preadipocytów i
adipocytów, znacząco redukuje podwójny podbródek, co widocznie wpływa na kontur twarzy. Dodatkowo wyrównuje koloryt skóry,
rozjaśniając przebarwienia i niewielkie plamki.Sposób użycia:Aplikować za pomocą pipetki na opuszek palca lub bezpośrednio na
oczyszczoną skórę twarzy. Delikatnie wmasować. Stosować rano i/lub wieczorem, również jako bazę pod makijaż, samodzielnie lub z
innymi produktami do pielęgnacji.
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