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Zestaw Bioliq 65+, krem na dzień, 50 ml + krem na noc, 50 ml
+ krem do skóry oczu, ust, szyi i dekoltu, 30 ml
 

Cena: 37,51 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 1 zest.

Postać -

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Dermokosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

 Bioliq 65+, krem intensywnie odbudowujący na dzień, 50 ml

Wyraźnie podnosi poziom nawilżenia. Odbudowuje strukturę skóry. Zmniejsza powierzchnię i głębokość zmarszczek. Przywraca
jędrność i elastyczność.
Intensywnie stymuluje naturalne procesy odbudowy skóry. Zawarty w kremie kwas hialuronowy wyraźnie podnosi poziom nawilżenia,
zmniejszając suchość, szorstkość i napięcie skóry. Bogaty w nienasycone kwasy tłuszczowe olej arganowy (Argania spinosa) uzupełnia
niedobory lipidów i ceramidów w skórze. Odbudowuje jej strukturę, zauważalnie ja wygładzając. Widocznie zmniejsza powierzchnie i
głębokość zmarszczek, przywraca jędrność i elastyczność.
Skład: Argania spinosa

 Bioliq 65+, krem intensywnie odbudowujący na noc, 50 ml

Aktywnie stymuluje regenerację i odbudowę skóry. Przywraca właściwy poziom nawilżenia i odżywienia. Rozjaśnia przebarwienia.
Łagodzi podrażnienia.
Aktywnie stymuluje proces regeneracji i odbudowy komórek skóry nocą. Kwas hialuronowy zatrzymuje cząsteczki wody w naskórku,
przywracając skórze właściwy poziom nawilżenia. Aktywna forma witaminy A normalizuje procesy keratynizacji. Zmniejsza grubość
warstwy rogowej naskórka, a także zwiększa produkcje nowych komórek, odbudowując i wygładzając strukturę skóry. Ekstrakt z lukrecji
gładkiej (Glycyrrhiza glabra) działa rozjaśniająco na przebarwienia wywołane słońcem czy wiekiem. Skutecznie łagodzi podrażnienia i
zaczerwieniania, odwracając negatywne skutki działania czynników zewnętrznych.
Skład: Glycyrrhiza glabra

Plik wygenerowano: 25-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.sekretzdrowia.pl
https://www.sekretzdrowia.pl/zestaw-bioliq-65-krem-na-dzien-50-ml-krem-na-noc-50-ml-krem-do-skory-oczu-ust-szyi-i-dekoltu-30-ml.html
https://www.sekretzdrowia.pl/zestaw-bioliq-65-krem-na-dzien-50-ml-krem-na-noc-50-ml-krem-do-skory-oczu-ust-szyi-i-dekoltu-30-ml.html
http://www.aptusshop.pl/


 
FamilyPharm sp. z o.o.
ul. Przejazd 6, Koluszki

+48 663 303 609
 

Bioliq 65+, krem intensywnie odbudowujący do skóry oczu, ust, szyi i dekoltu, 30 ml

Przyspiesza odbudowę komórek skóry. Poprawia elastyczność skóry. Redukuje drobne linie oraz głębokie zmarszczki. Zmniejsza cienie i
tzw. „worki” pod oczami.
Naturalne składniki przyspieszaja odbudowę komórek skóry, pobudzając regeneracje delikatnej i wrażliwej skóry wokół oczu i ust. Krem
intensywnie nawilża i odżywia skórę, a sylimaryna obecna w ekstrakcie z ostropestu (Silybum marianum) chroni błony komórkowe i
białka tkanki łącznej przed utrata jędrności. Poprawia elastyczność skóry, wygładza ja i ujędrnia. Redukuje drobne linie na szyi i dekolcie,
a nawet głębokie zmarszczki wokół oczu i ust. Dodatkowo ekstrakty roślinne stymulują mikrokrążenie skóry oraz działają
przeciwobrzękowo, zmniejszając cienie i tzw. worki pod oczami.
Skład: sylimaryna

 Producent:

Aflofarm Farmacja Polska Spółka z o.o.
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