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BIOLIQ SERIA 55+ ZESTAW krem liftingująco-odżywczy na
dzień 50 ml + krem na noc 50 ml + krem lift 30
 

Cena: 46,25 PLN

Opis słownikowy

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

WskazaniaBIOLIQ SERIA 55+ ZESTAW krem liftingująco-odżywczy na dzień 50 ml + krem na noc 50 ml + krem lift 30Zestaw Bioliq 55+
przeznaczony jest do codziennej pielęgnacji skóry kobiet powyżej 55 roku życia. Dzięki obecności składników aktywnych tj.: wyciąg z
tarczycy bajkalskiej, wyciąg z kiełków soi i pszenicy czy ekstrakt z cebulek trawy afrykańskiej, kremy Bioliq 55+ zapewniają intensywne
działanie odżywiające, regenerujące i liftingujące, sprawiając, że skóra staje się wyraźnie odżywiona i odmłodzona, a zmarszczki
wygładzone.Działanie Bioliq 55+ krem liftingująco-odżywczy na dzień 50 mlKrem zapewnia widoczny efekt liftingujący poprzez
zwiększenie elastyczności i jędrności skóry przy jednoczesnej redukcji powierzchni i głębokości zmarszczek. Bioaktywne składniki
kremu, wyizolowane z wyciągu z kiełków soi (Glycine soja) i pszenicy, opóźniają i redukują objawy starzenia się skóry dojrzałej oraz
doglębnie ją odżywiają. Dzięki zawartości cennych dla skóry minerałów, witamin oraz kwasów nukleinowych dodatkowo nawilża i
odżywia skórę poprzez intensyfikację procesu syntezy białkowej.Bioliq 55+ krem liftingująco-odżywczy na noc 50 mlKrem zapewnia
intensywne działanie ochronne i naprawcze na zawarty w skórze kolagen, dzięki czemu sprzyja nocnej regeneracji i wygładzeniu skóry.
Zawarte w kremie biologicznie aktywne peptydy, zwane matrykinami, wykazują działanie ochronne i regeneracyjne na kolagen zawarty w
skórze, dzięki czemu stopniowo zmniejszają zarówno objętość jak i gęstość zmarszczek oraz wpływają na poprawę sprężystości i
napięcia skóry. Receptura preparatu została wzbogacona o bogaty w polifenole ekstrakt z cebulek trawy afrykańskiej (Hypoxis rooperi) o
działaniu rozjaśniającym. Dzięki temu krem chroni skórę przed fotostarzeniem, wyrównuje koloryt cery, rozjaśniając plamki i
przebarwienia spowodowane upływem lat.Bioliq 55+ krem intensywnie liftingujący do skóry oczu, ust, szyi i dekoltu 30 mlKrem
intensywnie liftingujący został opracowany specjalnie do pielęgnacji delikatnej skóry wokół oczu, ust, a także szyi i dekoltu. Preparat
zapewnia efekt odmładzający tych partii skóry, dzięki zawartości bajkaliny w oczyszczonej frakcji otrzymywanej z korzenia tarczycy
(Scutellaria baicalensis). Dzięki temu krem skutecznie opóźnia proces starzenia komórkowego, stymulując regenerację fibroplastów
występujących w skórze. Działa przeciwstarzeniowo, zwiększa jędrność oraz elastyczność delikatnej, cienkiej skóry, przywracając jej
zdolność do rozciągania. Systematyczna aplikacja kremu poprawia mikrorzeźbę skóry, zapewniając jej intensywną kurację
liftingującą.Sposób użycia Bioliq 55+ krem liftingująco-odżywczy na dzień 50 mlPrzeznaczony do codziennej pielęgnacji dojrzałej skóry
twarzy, szyi i dekoltu, odpowiedni dla każdego rodzaju cery.Bioliq 55+ krem liftingująco-odżywczy na noc 50 mlPrzeznaczony do
codziennej pielęgnacji dojrzałej skóry twarzy, szyi i dekoltu, odpowiedni dla każdego rodzaju cery.Bioliq 55+ krem intensywnie
liftingujący do skóry oczu, ust, szyi i dekoltu 30 mlNanieść niewielką ilość kremu intensywnie liftingującego, Bioliq 55+ na oczyszczoną
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skórę w okół oczu i ust oraz szyję i dekolt.Skład Bioliq 55+ krem liftingująco-odżywczy na dzień 50 mlAqua, Isohexadecane, Cetearyl
Ethylhexanoate, Cetyl Alcohol, Butylene Glycol/ Glycine, Soja Germ Extract/ Triticum Vulgare Germ Extract, Glycerin, Polyacrylamide/
Hydrogenated Polydecene/ Laureth-7, Glyceryl Stearate Citrate, Dimethicone, Macadamia Integrifolia Seed Oil, Phenoxyethanol/
Ethylhexylglycerin, Alcohol/ Onopordum Acanthium Flower/Leaf/Stem Extract, Disodium EDTA, Tocopherol, Parfum, BHA, Lactic
Acid.Bioliq 55+ krem liftingująco-odżywczy na noc 50 mlAqua, Cetearyl Ethylhexanoate, Isohexadecane, Cetyl Alcohol,
Cyclopentasiloxane, Glycerin, Glyceryl Stearate Citrate, Macadamia Integrifolia Seed Oil, Aqua/ Glycerin/ Butylene Glycol/ Carbomer/
Polysorbate 20/ Pamitoyl Oligopeptide/ Palmitoyl Tetrapeptide-7, Aqua/ Glycerin/ Hypoxis Rooperi Rhizome Extract/ Caesalpinia
Spinosa Gum, Dimethicone,Phenoxyethanol/ Ethylgexylglycerin, Alcohol/ Onopordum Acanthium Flower/ Leaf/ Stem Extract, Stearyl
Alcohol, Acrylates/ C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Disodium EDTA, Sodium Hydroxide, Tocopherol, Parfum, BHA, Lactic Acid.Bioliq
55+ krem intensywnie liftingujący do skóry oczu, ust, szyi i dekoltu 30 mlAqua, Cetearyl Ethylhexanoate, Cyclopentasiloxane,
Isohexadecane, Cetyl Alcohol, Glycerin, Macadamia Integrifolia Seed Oil, Tocopherol, Dimethicone, Glyceryl Stearate Citrate, Propanediol/
Baicalin, Phenoxyethanol/Ethylhexylglycerin, Alcohol/ Onopordum Acanthium Flower/ Leaf/ Stem Extract, Acrylates/ C10-30 Alkyl
Acrylate Crosspolymer, Disodium EDTA, Sodium Hydroxide, Tocopherol, Lactic Acid, Parfum, BHA.
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