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BIOLIQ 55+ Krem INTENS.LIFTING.30 ML + Kre
 

Cena: 52,10 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 1 zest.

Postać -

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

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Zrewitalizuj skórę dojrzałą z zestawem kosmetyków BIOLIQ 55+!
Zestaw kosmetyków Bioliq 55+ to idealne rozwiązanie dla osób chcących zatroszczyć się o swoją skórę i zniwelować oznaki starzenia.
Krem intensywnie liftingujący 30 ml, krem liftingująco-odżywczy na dzień 50 ml oraz krem odmładzający i nawilżający na noc 50 ml to
starannie skomponowane elementy kompletu, który pozwoli na uzyskanie widocznej poprawy w wyglądzie skóry. Preparaty te
współpracują ze sobą, aby zapewnić kompleksową pielęgnację skóry dojrzałej, w efekcie jej intensywnego odżywiania, nawilżania i
ujędrniania. Dzięki zestawowi kosmetyków Bioliq 55+ zyska się piękną cerę, gładką oraz pełną blasku.

Kosmetyki bioliq 55+ zadbają o Twoją skórę kompleksowo!

W skład prezentowanego zestawu wchodzi Bioliq 55+ krem intensywnie liftingujący 30 ml + krem na dzień 50 ml + krem na noc 50 ml.
Poznaj rewelacyjne efekty jego oddziaływania na Twoją skórę!

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

Krem BIOLIQ 55+ został zaprojektowany przez specjalistów do redukcji objawów starzenia się skóry dojrzałej, gdyż zapewnia efekt
odmładzania i poprawia jej kondycję poprzez zwiększenie jędrności i elastyczności w wymagających partiach wokół oczu, ust, na szyi
oraz dekolcie. Preparat zawiera wyjątkowo skuteczny składnik aktywny, jakim jest bajkalina z tarczycy bajkalskiej, która opóźnia proces
starzenia i stymuluje intensywną regenerację. Systematyczne stosowanie kremu BIOLIQ 55+ poprawia mikrorzeźbę skóry i działa
przeciwstarzeniowo.
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BIOLIQ 55+, krem liftingująco-odżywczy na dzień, 50 ml

Bioliq krem 55+ liftingująco-odżywczy na dzień dostarcza skórze wszystkich potrzebnych składników odżywczych, dodatkowo
stymulując aktywność komórek. Dzięki unikatowej formule, opartej na wyciągu z kiełków soi i pszenicy, Bioliq krem do twarzy
dedykowany osobom 50+ intensywnie nawilża i odżywia skórę dojrzałą, zapewniając jednocześnie widoczny efekt liftingu. Regularne
stosowanie zredukuje objawy starzenia się skóry, poprawiając jej elastyczność i jędrność oraz prowadząc do redukcji zmarszczek.

BIOLIQ 55+, krem liftingująco-odżywczy na noc, 50 ml

Bioliq krem 55+ na noc zapewnia efekt odmłodzenia skóry dzięki swojemu ochronnemu i regeneracyjnemu działaniu na struktury
kolagenowe. Formuła zawiera rewolucyjny składnik aktywny: ekstrakt z cebulek trawy afrykańskiej, który rozjaśnia plamki i przebarwienia
oraz wyrównuje koloryt cery. Biologicznie aktywne peptydy - tzw. matrykiny - wzmacniają i chronią kolagen, doprowadzając do
stopniowego zmniejszenia się gęstości i objętości zmarszczek oraz poprawę elastyczności i napięcia skóry. Bioliq krem 55+ dodatkowo
wspaniale nawilża i odżywia, pomagając w nocnej regeneracji naskórka.

Aby uzyskać optymalne rezultaty kuracji, kosmetyki Bioliq 55+ należy nakładać na oczyszczoną skórę wskazanych partii ciała.
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