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BIOLIQ 45+ ZESTAW KREM NA DZIEŃ + NOC + POD OCZY
 

Cena: 43,50 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 15 ml

Postać -

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

Rejestracja Dermokosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

BIOLIQ 45+

ZESTAW

KREM NA DZIEŃ+ KREM NA NOC + KREM POD OCZY

ZESTAW ZAWIERA:

  Krem ujędrniająco - wygładzający do skóry oczu i ust 15 ml
  Krem ujędrniająco - wygładzający na dzień 50 ml
  Krem ujędrniająco - wygładzający na noc 50 ml

Linia Bioliq 45+przeznaczona jest do codziennej pielęgnacji skóry kobiet powyżej 45 roku życia. Obecne w kremach składniki aktywne tj.
wyciąg z wiśni japońskiej, wyciąg z lilii wodnej i ekstrakt z Spilanthes acmella, przyczyniają się wyraźnie do redukcji powierzchni i
głębokości zmarszczek oraz widocznie poprawiają jędrność i gęstość cery, dzięki czemu skóra staje się bardziej gładka i elastyczna.

Linia Bioliq 45+ wyrównuje koloryt skóry, a także zapewnia właściwą pielęgnację wrażliwej i delikatnej skóry wokół oczu i ust.

KREM UJĘDRNIAJĄCO - WYGŁADZAJĄCY NA DZIEŃ

  Intensywnie wygładza zmarszczki.
  Przywraca skórze jędrność i pożądaną gęstość.
  Wyrównuje koloryt cery.
  Zapewnia widoczny efekt ujędrniający, wyrównuje zmarszczki oraz poprawia owal twarzy.
  Działa rozjaśniająco, redukuje powstawanie plamek melaninowych oraz wyrównuje koloryt cery.
  Dzięki ekstraktowi z lilii wodnej (Nymphaea alba) neutralizuje szkodliwe działanie wolnych rodników oraz poprawia metabolizm
kolagenu i elastyny, przywracając skórze gładkość i prawidłową gęstość. Dodatkowo wspomaga regenerację, nawilża oraz łagodzi
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podrażnienia.

Opakowanie 50 ml

KREM UJĘDRNIAJĄCO-WYGŁADZAJĄCY NA NOC

Wygładza zmarszczki, zapewniając widoczny efekt liftingujący. Intensywnie regeneruje, ujędrnia i uelastycznia skórę twarzy.

Intensywnie odżywia i wspomaga nocną regenerację. Zawarty w kremie ekstrakt z Spilanthes acmella zapewnia widoczny efekt
ujędrniający, przywraca skórze właściwą elastyczność. Dodatkowo dzięki obecności kwasu hialuronowego oraz kompleksu
tetrapeptydów aktywuje ekspresję genową, wygładzając zmarszczki oraz poprawiając owal twarzy.

Opakowanie 50 ml

KREM UJĘDRNIAJĄCO-WYGŁADZAJĄCY DO SKÓRY OCZU I UST

Wygładza nawet głębokie zmarszczki wokół oczu i ust. Niweluje cienie i oznaki zmęczenia.

Skutecznie wygładza zmarszczki wokół oczu i delikatnie napina wrażliwą skórę w okolicach ust, wyraźnie poprawiając ich kontur. Bogaty
w odmładzające flawonoidy wyciąg z wiśni japońskiej (Prunus serrulata) w połączeniu z naturalnymi lipopetydami dogłębnie odżywia
skórę, przywracając jej jędrność i elastyczność. Dodatkowo intensywnie regeneruje, a dzięki zawartości hesperydyny widocznie
zmniejsza opuchliznę i cienie pod oczami.

Opakowanie 15 ml
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