
 
Apteka Arnika Halina Wiluk

1 Maja 86d, Czeremcha
501 517 531

 
 

Bioliq PRO Inten.ser.rew.30ml+pł.m.200ml
 

Cena: 50,86 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 1 zest.

Postać -

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

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Serum wypełniające zmarszczki - Bioliq

Wielofunkcyjny płyn micelarny i serum efektywnie wypełniające zmarszczki od specjalistów
Bioliq

W ofercie Apteko.pl prezentujemy znakomity zestaw do pielęgnacji skóry twarzy, w skład którego wchodzi płyn micelarny do każdego
rodzaju cery oraz serum wypełniające zmarszczki Bioliq.

Proponowane kosmetyki skutecznie przywracają równowagę, wiążąc wodę w warstwie rogowatej naskórka, a także zapewniają młodszy
wygląd, zwalczając oznaki starzenia.

Kompozycja polecana jest osobom borykającym się z problemem suchości oraz utraty elastyczności skóry.

Serum wypełniające zmarszczki Bioliq - zwiększenie jędrności skóry

BIOLIQ DERMO, intensywne serum rewitalizujące, 30ml

BIOLIQ Intensywne serum rewitalizujące to dermokosmetyk, którego substancje aktywne otrzymywane są w wyniku ekstrakcji,
pozwalającej na skuteczne zachowanie ich unikalnych właściwości.

Preparat zawiera ekstrakt z kawioru #℣佐⌡⌀䄀挀椀瀀攀渀猀攀爀 猀瀀瀀⸀⌡⍃倣℣, który jest bogatym źródłem protein, lipidów, witamin i minerałów. Dzięki temu
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serum wypełniające zmarszczki Bioliq intensywnie stymuluje rewitalizację skóry; aktywnie regeneruje, nawilża i odżywia, co znacząco
poprawia jej wygląd i kondycję.

Dzięki obecności składnika aktywnego, wyizolowanego z korzeni tarczycy bajkalskiej, serum rewitalizujące poprawia jędrność i
elastyczność skóry, jednocześnie hamując starzenie jej komórek na drodze enzymatycznej, poprzez zwiększenie liczby podziałów
komórkowych.

Znacząco redukuje podwójny podbródek, co widocznie wpływa na kontur twarzy.

Dodatkowo wyrównuje koloryt skóry, rozjaśniając przebarwienia i niewielkie plamki.

Serum wypełniające zmarszczki Bioliq przeznaczone jest do codziennej pielęgnacji skóry twarzy i dekoltu.

Unikać kontaktu z oczami.

Sposób użycia:

Aplikować za pomocą pipetki na opuszek palca lub bezpośrednio na oczyszczoną skórę twarzy. Delikatnie wmasować. Stosować rano
i/lub wieczorem, również jako bazę pod makijaż, samodzielnie lub z innymi produktami do pielęgnacji twarzy.

BIOLIQ PRO, płyn micelarny, 200ml

Bioliq płyn micelarny to wielofunkcyjny, delikatny kosmetyk dla każdego rodzaju skóry, który oczyszcza, odświeża, nawilża i koi
podrażnienia.

Łagodnie, ale wyjątkowo skutecznie oczyszcza skórę twarzy, oczu i ust nawet z wodoodpornego makijażu.

Płyn zawiera prowitaminę B5 oraz składniki nawilżające, które wiążą wodę w warstwie rogowatej naskórka, zapewniając
natychmiastowe nawilżenie i ukojenie. Płyn sprawia, że skóra jest czysta i odświeżona, nie pozostawiając jednocześnie tłustej warstwy
na jej powierzchni.

Nie zawiera parabenów.

Sposób użycia:

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

Przed zastosowaniem produktu zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi na opakowaniu lub ulotce.
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