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Bioliq 55+, krem liftingująco-odżywczy na dzień, 50 ml + krem
na noc, 50 ml + krem pod oczy, 30 ml
 

Cena: 41,73 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 1 zest.

Postać -

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

BIOLIQ 55+, krem intensywnie liftingujący do skóry oczu, ust, szyi i dekoltu, 30ml

Zapewnia efekt odmładzający i poprawia mikrorzeźbę skóry. Zwiększa jędrność i elastyczność delikatnych partii wokół oczu oraz ust, a
także szyi i dekoltu.
Krem intensywnie liftingujący został opracowany specjalnie w odpowiedzi na potrzeby delikatnej, cienkiej i wrażliwej skóry wokół oczu i
ust, a także szyi oraz dekoltu. Zapewnia silny efekt odmładzający i liftingujący wymagających partii skóry, a dzięki zawartości bajkaliny z
tarczycy bajkalskiej (Scutellaria baicalensis) opóźnia proces starzenia skóry i stymuluje jej intensywną regenerację. Działa
przeciwstarzeniowo, zwiększa jędrność oraz elastyczność skóry, przywracając jej zdolność do rozciągania. Systematyczna aplikacja
kremu poprawia mikrorzeźbę skóry, zapewniając jej intensywną kurację liftingującą.
Skład: Scutellaria baicalensis

BIOLIQ 55+, Krem liftingująco- odżywczy na dzień, 50 ml

Zapewnia efekt liftingujący poprzez intensywną stymulację aktywności regeneracyjnej komórek. Dogłębnie odżywia i nawilża skórę.
Intensywnie zwiększa elastyczność i jędrność skóry przy jednoczesnej redukcji powierzchni i głębokości zmarszczek, zapewniając tym
samym widoczny efekt liftingujący. Dzięki zawartości bioaktywnych składników, wyizolowanych z wyciągu z kiełków soi (Glycine soja) i
pszenicy, krem dostarcza skórze dojrzałej niezbędnych dla niej minerałów, witamin i kwasów nukleinowych, dodatkowo intensywnie ją
odżywiając.
Skład: Glycine soja
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BIOLIQ 55+, krem liftingująco-odżywczy na noc, 50ml

Zapewnia efekt liftingujący poprzez działanie ochronne i regeneracyjne na struktury kolagenu. Wyrównuje koloryt cery, rozjaśniając
plamki i przebarwienia. Chroni przed fotostarzeniem.
Receptura preparatu nie tylko skutecznie walczy ze zmarszczkami, ale dzięki wzbogaceniu jej o ekstrakt z cebulek trawy afrykańskiej
(Hypoxis rooperi) wyrównuje koloryt cery, rozjaśniając plamki i przebarwienia spowodowane upływem lat. 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. Krem
zapewnia głębokie odżywienie i nawilżenie skóry, pomagając w jej nocnej regeneracji.
Skład: Hypoxis rooperi

 Producent:

Aflofarm Farmacja Polska Spółka z o.o.
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