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BIOLIQ SPEC PEELINGUJĄCY ŻEL DO MYCIA TWARZY
125ML
 

Cena: 18,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

Aflofarm

Opis produktu
 

BIOLIQ SPECIALIST NIEDOSKONAŁOŚCI

PEELINGUJĄCY ŻEL DO MYCIA TWARZY 125 ml
Hypoalergiczny. Bez parabenów. Bez alkoholu. Bez mydła.

Specjalistyczna linia dermokosmetyków Bioliq stanowiąca doskonałą odpowiedź na problemy różnych typów cery: trądzikowej,
naczynkowej, atopowej, a także ze skłonnością do występowania niedoskonałości oraz przebarwień. Skoncentrowana jest na
zapewnieniu optymalnej pielęgnacji skóry poprzez przywracanie jej naturalnej równowagi.

W skład serii „NIEDOSKONAŁOŚCI” wchodzą preparaty gwarantujące natychmiastowe i długotrwałe efekty redukcji niedoskonałości oraz
wszechstronną poprawę struktury i jakości skóry. Stanowią także skuteczną metodę redukcji zmian potrądzikowych w każdym wieku.

Przeznaczenie:

Oczyszcza, detoksykuje i poprawia jakość skóry. Skutecznie redukuje niedoskonałości. Mikrodrobinki peelingujące wygładzają strukturę
skóry. Odpowiedni do każdego rodzaju cery, szczególnie polecany do cery mieszanej lub tłustej, ze skłonnością do występowania
niedoskonałości (wyprysków, wykwitów, krost, zaskórników, wągrów, rozszerzonych porów i nadmiernego łojotoku).

Działanie:
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Peelingujący żel do mycia twarzy zapewnia kompleksowe i dogłębne oczyszczenie oraz wyraźną poprawę struktury i jakości skóry ze
skłonnością do występowania niedoskonałości. Delikatna żelowa formuła skutecznie usuwa wszystkie zanieczyszczenia, a naturalne
mikrodrobinki z łupinek słodkich migdałów peelingują skórę, usuwając martwe komórki naskórka i wygładzając jej nieregularności.
Kompleks składników, będący połączeniem kwasu oleanowego z liści drzewa oliwnego, kwasu nordihydrogwajakowego oraz żelu
osmotycznego, sprawia , że żel normalizuje wydzielanie sebum, skutecznie redukuje istniejące niedoskonałości (zaskórniki, wągry) oraz
zwęża rozszerzone pory. Dodatkowo obecny w składzie wyciąg z wierzby wykazuje działanie antybakteryjne oraz detoksykacyjne, a
bogaty w witaminy i składniki mineralne sok z liści aloesu doskonale regeneruje skórę, łagodzi podrażnienia i zaczerwienienia, a także
wspomaga redukcję przebarwień i śladów potrądzikowych.

Sposób użycia:

Niewielką ilość żelu nanieść na skórę twarzy, omijając okolice oczu, delikatnie masować, a następnie spłukać wodą. W przypadku
dostania się produktu do oczu, przemyć je obficie wodą.

Przeciwwskazania:

Uczulenia na którykolwiek ze składników produktu.

Przechowywanie:

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze poniżej 25 °C. Nie chłodzić. Nie zamrażać. Chronić przed bezpośrednim
działaniem promieni słonecznych. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Producent:

Alofarm Farmacja Polska Sp.z.o.o.,

ul. Partyzancka 133/151,

95-200 Pabianice.
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