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BIOLIQ 35+ Zestaw skóra normalna i mieszana, krem na
dzień + noc + pod oczy
 

Cena: 39,50 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 1 zest. (50ml+50ml+15ml)

Postać -

Producent INNOVATIVE PHARMA SOLUTIONS POLSKA
SP. Z O.O.

Rejestracja Dermokosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

BIOLIQ 35+
Zestaw BIOLIQ 35+
dla cery mieszanej zawiera:

Krem pod oczy przeciwdziałający procesom starzenia 15 ml

Krem przeciwdziałający procesom starzenia do cery mieszanej 50 ml

Krem intensywnie odbudowujący na noc 50 ml

Linia Bioliq 35+ przeznaczona jest do codziennej pielęgnacji skóry kobiet powyżej 35 roku życia . Kompleksowo przeciwdziała procesom
starzenia, odpowiada za właściwe odżywienie i nawilżenie skóry, a także skutecznie wygładza pierwsze zmarszczki, dzięki czemu skóra
zachowuje młody i zdrowy wygląd.
I . Krem pod oczy przeciwdziałający procesom starzenia

Redukuje pierwsze zmarszczki wokół oczu. Likwiduje obrzęki i cienie.

Krem ma intensywne działanie wzmacniające i regenerujące delikatną skórę wokół oczu. Wyraźnie redukuje pierwsze zmarszczki wokół
oczu oraz skutecznie zapobiega powstawaniu nowych. Ekstrakt ze świetlika (Euphrasia officinalis) przynosi ulgę i ukojenie oraz likwiduje
oznaki zmęczenia tj.: obrzęk czy cienie pod oczami.

OPAKOWANIE 15 ml
II . Krem przeciwdziałający procesom starzenia do cery mieszanej
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Wygładza zmarszczki mimiczne. Odżywia i pielęgnuje, jednocześnie matując błyszczące partie skóry.

Widocznie matuje błyszczące partie skóry, a także odżywia, regeneruje oraz poprawia koloryt cery mieszanej. Zawarty w kremie ekstrakt
z afrykańskiego drzewa Enantia chlorantha normalizuje wydzielanie sebum, zmniejsza widoczność porów oraz działa antybakteryjnie.
Dzięki obecności naturalnych terpenoidów stymuluje syntezę kolagenu, opóźniając powstawanie zmarszczek.

Dodatkowo redukuje widoczność zmarszczek mimicznych oraz zapewnia skórze jędrność, gładkość i elastyczność.

OPAKOWANIE 50 ml
III. Krem intensywnie odbudowujący na noc

Likwiduje zmarszczki mimiczne. Wspomaga odbudowę skóry, głęboko ją regenerując.

Podstawą kremu jest olejek z orzeszków makadamia (Macadamia integrifolia), który intensywnie odżywia i nawilża skórę. Dzięki
wysokiej zawartości kwasu palmitooleinowego doskonale się wchłania, umożliwiając dogłębne wzmocnienie i regenerację skóry nocą.
Dodatkowo zwarte w kremie alkyloamidy pobudzają działanie fibroblastów, wyraźnie wygładzają zmarszczki mimiczne oraz poprawiają
kondycję skóry, przywracając jej sprężystość i elastyczność. Cera o poranku jest gładka, wypoczęta i pełna blasku.

OPAKOWANIE 50 ml
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