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Zest.Prom.Aflofarm Bioliq Clean(żel oczysz+płyn
mic),4293/15
 

Cena: 40,12 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 125 ml (+200 ml)

Postać zest.

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

ZESTAW BIOLIQ CLEAN

1)oczyszczający żel do mycia twarzy 125 ml

2)płyn micelarny 200 ml

OCZYSZCZAJĄCY ŻEL DO MYCIA TWARZY- 125ml:

Skutecznie oczyszcza skórę twarzy z wszelkich zanieczyszczeń.
Nawilża i pielęgnuje skórę. Nie zawiera mydła

Działanie

Skutecznie oczyszcza skórę twarzy
Żel posiada delikatną formułę, która dokładnie i dogłębnie usuwa z powierzchni skóry wszelkie zanieczyszczenia. Miękka szczoteczka
dociera do trudno dostępnych miejsc, potęgując efekt oczyszczenia.

Miękka szczoteczka zapewnia efekt delikatnego peelingu
Masaż silikonową szczoteczką oczyszcza skórę, zapewniając efekt peelingu i złuszczenia naskórka, dzięki czemu żel nie tylko
odblokowuje pory i przeciwdziała powstawaniu zaskórników, ale także wygładza skórę i wyrównuje koloryt.

Doskonale nawilża i pielęgnuje skórę
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Żel zawiera olejek babassu (Attalea speciosa) o silnych właściwościach emoliencyjnych, który doskonale nawilża skórę i pozostawia ją
miękką oraz jedwabistą w dotyku.

Sprawia, że skóra staje się świeża i odczuwalnie gładsza
Dokładne oczyszczenie w połączeniu z delikatnym masażem peelingującym sprawia, że skóra staje się świeża i rozświetlona, a jej
struktura wyrównana. Nie zawiera mydła, dzięki czemu jest odpowiedni również do cery wrażliwej.

Sposób użycia:

Aby rozpocząć, końcówkę tuby należy przekręcić do pozycji ON. Następnie silikonową nakładkę zwilż wodą i wyciśnij odpowiednią ilość
produktu. Przekręć nakładkę z powrotem do pozycji OFF. Stosując okrężne ruchy, umyj zwilżoną skórę twarzy przy pomocy silikonowej
nakładki. Spłucz skórę twarzy i oczyść nakładkę pod bieżącą wodą. Należy unikać kontaktu z oczami.

PŁYN MICELARNY - 200ml

Skutecznie oczyszcza skórę twarzy, oczu i ust nawet z wodoodpornego makijażu.

Pielęgnuje, nawilża i koi skórę.

Działanie

Skutecznie oczyszcza skórę
Płyn łagodnie, ale też wyjątkowo skutecznie oczyszcza skórę twarzy, oczu i ust nawet z wodoodpornego makijażu.

Demakijaż bez pocierania
Formuła oparta jest na micelach, które tworzą maleńkie kuliste struktury zamykające w swoim środku zanieczyszczenia. W ten sposób
możliwe jest łatwe oczyszczenie skóry bez długotrwałego pocierania.

Pielęgnuje, nawilża i koi skórę
Zapewnia nawilżenie skóry wrażliwej. Prowitamina B5 (dexpanthenol) oraz składniki nawilżające wiążą wodę w warstwie rogowej
naskórka, dając natychmiastowe nawilżenie i ukojenie.

Delikatny dla skóry
Nie powoduje napięcia, ściągnięcia skóry, nie przesusza i nie pozostawia tłustej warstwy. Sprawia, że skóra jest czysta, odświeżona i
przygotowana do dalszej pielęgnacji. Nie zawiera parabenów.

Wskazania:

Płyn micelarny przeznaczony do oczyszczania i demakijażu skóry twarzy, oczu i ust. Odpowiedni także do skóry wrażliwej.

Sposób użycia:

Wacikiem nasączonym płynem oczyścić skórę twarzy, oczu i ust. W celu optymalnego demakijażu oczu należy przyłożyć wacik do
powieki i odczekać kilka sekund, następnie usunąć makijaż delikatnym ruchem z góry na dół. Stosować według potrzeb. Nie ma
konieczności spłukiwania.
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