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BIOLIQ PRO ZESTAW serum rewitalizujące 30 ml + BIOLIQ
płyn micelarny 200ml
 

Cena: 30,70 PLN

Opis słownikowy

Producent BIOLIQ

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

WskazaniaBIOLIQ PRO ZESTAW serum rewitalizujące 30 ml + BIOLIQ płyn micelarny 200mlZestaw Bioliq to doskonałe połączenie
preparatów, stanowiących niezbędny element codziennej pielęgnacji. Płyn micelarny Bioliq zapewnia łagodne, a zarazem wyjątkowo
skuteczne oczyszczenie skóry twarzy, oczu i ust nawet z wodoodpornego makijażu, natomiast skoncentrowana formuła Intensywnego
serum rewitalizującego Bioliq sprawia, że skóra staje się jędrna, pełna blasku, a zmarszczki wygładzone.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.Płyn micelarny do każdego
typu cery, 200mlReceptura oparta jest na micelach tworzących maleńkie kuliste struktury, które zamykają w swoim wnętrzu
zanieczyszczenia. Dzięki temu możliwe jest łagodne, a zarazem wyjątkowo skuteczne oczyszczenie skóry twarzy, oczu i ust nawet z
wodoodpornego makijażu, bez konieczności długotrwałego pocierania. Płyn zawiera prowitaminę B5 (dexpanthenol) oraz składniki
nawilżające, które wiążą wodę w warstwie rogowej naskórka, zapewniając natychmiastowe nawilżenie i ukojenie. Płyn sprawia, że skóra
jest czysta i odświeżona, nie pozostawiając jednocześnie tłustej warstwy na jej powierzchni."Sposób użycia Intensywne serum
rewitalizujące, 30mlAplikować za pomocą pipetki na opuszek palca lub bezpośrednio na oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu.
Delikatnie wmasować. Unikać kontaktu z oczamiPłyn micelarny do każdego typu cery, 200mlWacikiem nasączonym płynem oczyścić
skórę twarzy, oczu i ust. W celu optymalnego demakijażu oczu należy przyłożyć wacik do powieki i odczekać kilka sekund, następnie
usunąć makijaż delikatnym ruchem z góry na dół. Stosować według potrzeb. Nie ma konieczności spłukiwaniaSkład Intensywne serum
rewitalizujące, 30mlAqua, 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 Gum, Polysorbate 80, Phenoxyethanol/Ethylhexylglycerin, Propylene Glycol/Caviar Extract, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate
Crosspolymer, Sodium Hydroxide, Disodium EDTA, Lactic Acid, Parfum.Płyn micelarny do każdego typu cery, 200mlAqua, Glycerin,
PEG-6 Caprylic/Capric Glycerides, Sodium Lactate/Sodium PCA/Glycine/Fructose/Urea/Niacinamide/Inositol/Sodium Benzoate/Lactic
Acid, Methylpropanediol/Caprylyl Glycol/Phenylpropanol, Polysorbate 80, Panthenol, Disodium EDTA, Parfum, Limonene, Linalool, , Alpha-
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Isomethyl Ionone, Citronelol.
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