
 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 
 

BIOLIQ SPECIALIST NIEDOSKONAŁOŚCI Krem
detoksykacyjny noc 30 ml
 

Cena: 17,50 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 ml

Postać -

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WskazaniaBIOLIQ SPECIALIST NIEDOSKONAŁOŚCI Krem detoksykacyjny noc 30 mlIntensywnie pielęgnuje skórę ze skłonnością do
występowania niedoskonałości. Połączenie kwasu oleanowego, kwasu nordihydrogwajakowego oraz żelu osmotycznego normalizuje
wydzielanie sebum oraz skutecznie redukuje istniejące niedoskonałości (wągry, zaskórniki, wypryski, rozszerzone pory). Krem został
wzbogacony o składniki oczyszczające skórę z nagromadzonych w ciągu dnia toksyn oraz neutralizujące działanie wolnych rodników.
Dodatkowo energetyzujące działanie minerałów stymuluje nocną regenerację skóry i wzmacnia jej barierę ochronną, dzięki czemu krem
widocznie poprawia jakość i strukturę skóry oraz redukuje efekt szarej, ziemistej cery po przebudzeniu.DziałanieDetoksykacyjny krem na
noc intensywnie pielęgnuje skórę ze skłonnością do występowania niedoskonałości. Połączenie kwasu oleanowego, kwasu
nordihydrogwajakowego oraz żelu osmotycznego normalizuje wydzielanie sebum oraz skutecznie redukuje istniejące niedoskonałości
(wągry, zaskórniki, wypryski, rozszerzone pory). Krem został wzbogacony o składniki oczyszczające skórę z nagromadzonych w ciągu
dnia toksyn oraz neutralizujące działanie wolnych rodników. Dodatkowo energetyzujące działanie minerałów stymuluje nocną
regenerację skóry i wzmacnia jej barierę ochronną, dzięki czemu krem widocznie poprawia jakość i strukturę skóry oraz redukuje efekt
szarej, ziemistej cery po przebudzeniu.Składniki główne:kwas oleanowykwas nordihydrogwajakowyżel osmotycznykompleks
minerałówSposób użyciaStosować wieczorem na oczyszczoną i osuszoną skórę twarzy, omijając okolice oczu.SkładAqua,
Cyclopentasiloxane, Cetearyl Ethylhexanoate, Cetyl Alcohol, Butylene Glycol/ PEG-60 Almond Glycerides/ Caprylyl Glycol/Glycerin/
Carbomer/ Nordihydroguaiaretic Acid/ Oleanolic Acid, Butylene glycol/Enantia Chlorantha Bark Extract/Oleanolic Acid, Isohexadecane,
Propylene Glycol/ Glycerin/Hydrolyzed Caesalpinia Spinosa Gum/ Caesalpinia Spinosa Gum, Macadamia Integrifolia Seed Oil, Glycerin,
Polyacrylamide/ Hydrogenated Polydecene/ Laureth–7, Glyceryl Stearate Citrate, Stearyl Alcohol, Magnesium Aspartate/ Zinc
Gluconate/ Copper Gluconate/ Calcium Gluconate, Dimethicone, Tocopherol, Phenoxyethanol/Ethylhexylglycerin, Disodium EDTA, Lactic
Acid, BHA, Parfum.
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