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BIOLIQ PRO ZESTAW serum rewitalizujące 30 ml + serum
wypełniające 2 ml
 

Cena: 40,95 PLN

Opis słownikowy

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

WskazaniaBIOLIQ PRO ZESTAW serum rewitalizujące 30 ml + serum wypełniające 2 mlZestaw Bioliq PRO to połączenie dwóch
profesjonalnych produktów o skoncentrowanych formułach, dedykowanych kobietom w każdym wieku. Intensywne serum
rewitalizujące w eleganckiej buteleczce ze szklanym dozownikiem nawilża, odżywia i wygładza cerę, pozostawiając ją świeżą, promienną
i pełną blasku. Natomiast intensywne serum wypełniające z precyzyjnym aplikatorem natychmiast wypełnia zmarszczki, sprawiając że
stają się one mniej widoczne pod makijażem.Działanie Intensywne serum rewitalizujące, 30mlSkoncentrowana formuła serum o
wysokiej zawartości składników aktywnych, w szczególności ekstraktu z kawioru (Acipenser spp.), intensywnie stymuluje rewitalizację
skóry poprzez aktywną regenerację, dogłębne nawilżenie oraz odżywienie. Serum Bioliq dodaje cerze zdrowego blasku, a także zwiększa
jej elastyczność i jędrność, skutecznie wygładzając zmarszczki. Pomaga modelować owal twarzy. Dodatkowo wyrównuje koloryt skóry,
rozjaśniając przebarwienia i niewielkie plamki.Intensywne serum wypełniające, 2mlSerum 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 (Porphyridium cruentum) tworzy na powierzchni skóry
elastyczną powłokę napinającą, dając efekt natychmiastowego mikroliftingu. Dodatkowo obecny w składzie tetrapeptyd pobudza
syntezę fibronektyny, kolagenu i kwasu hialuronowego, redukując wszystkie typy zmarszczek dzień po dniu."Sposób użycia Intensywne
serum rewitalizujące, 30mlPrzy pomocą pipetki nałóż kilka kropel kosmetyku na opuszki palców lub bezpośrednio na oczyszczoną
skórę. Wklep w buzię i poczekaj, aż substancja się wchłonie. Następnie możesz nałożyć krem. Stosuj rano i wieczorem.Intensywne
serum wypełniające, 2mlW celu aplikacji odpowiedniej ilości kosmetyku należy przekręcić końcówkę opakowania, aż do pojawienia się
produktu na aplikatorze.Następnie przy jego pomocy nałożyć intensywne serum wypełniające, Bioliq Pro w zagłębieniu
zmarszczki.SkładIntensywne serum wypełniająceAqua, Cyclopentasiloxane/ Dimethicone Crosspolymer/ Dimethicone/ Vinyl
Dimethicone u Crosspolymer/ Dimethiconol, Cyclopentasiloxane, Silica/ Polyunethane-40, Hydroxypropyl Methylcellulose/ Pullulan/
Porphyri-dium Cruentum Extract, Methylpropanediol/ Caprylyl Glycol/ Phenylpropanol, Polyacrylamide/ Hydrogenated Polydecene/
Laureth-7, Tetrapeptide-21/ Glycerin/ Butylene Glycol, Propanediol, Lactic Acid, Parfum, Disodium EDTA.Intensywne serum
rewitalizująceAqua, Glycerin/ Butylene Glycol/ Carbomer/ Polysorbate 20/ Palmitoyl Oligopeptide/ Palmitoyl Tetrapeptide-7/ Sodium
Lactate, Glycerin/ Coco-Glucoside/ Caprylyl Glycol/ Alcohol/ Glaucine, Propylene Glycol/ Glycerin/ Hydrolyzed Caesalpinia Spinosa Gum/
Caesalpinia Spinosa Gum, Propanediol/ Scutellaria Baicalensis Extract, Glycerin/ Hypoxis Rooperi Rhizome Extract/ Caesalpinia Spinosa
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Gum, Polysorbate 80, Pnenoxyethanol/ Ethylhexylglycerin, Propylene Glycol/ Caviar Extract, Acrylates/ C10-30 Alkyl Acrylate
Crosspolymer, Sodium Hydroxide, Disodium EDTA, Lactic Acid, Parfum
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