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Bioliq 65+ krem intensywnie odbudowujący na dzień 50ml
 

Cena: 21,18 PLN

Opis słownikowy

Działanie nawilżające, odbudowujące,
przeciwzmarszczkowe, uelastyczniające,
ujędrniające, wygładzające

Miejsce
stosowania

twarz, szyja

Podmiot
odpowiedzialny

Aflofarm

Postać krem

Problem zmarszczki

Przeznaczenie na dzień, pielęgnacja

Typ produktu kosmetyk

Typ skóry dojrzała, sucha, szorstka, zwiotczała

Wiek dorośli, od 65 roku życia

Opis produktu
 

Wyraźnie podnosi poziom nawilżenia. Odbudowuje strukturę skóry. Zmniejsza powierzchnię i głębokość zmarszczek. Przywraca
jędrność i elastyczność.

Działanie

Przywraca optymalne nawilżenie

Zawarty w kremie kwas hialuronowy wyraźnie podnosi poziom nawilżenia skóry, redukując suchość i szorstkość. Tworzy na
powierzchni skóry film ochronny, dzięki czemu zapobiega dalszej utracie wody.

Odbudowuje strukturę skóry

Bogaty w nienasycone kwasy tłuszczowe olej arganowy uzupełnia niedobory lipidów i ceramidów, a także stabilizuje metabolizm
skóry, dzięki czemu odbudowuje jej strukturę, wygładzając jej powierzchnię.

Przywraca jędrność i elastyczność
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Olej z róży rdzawej działa pobudzająco na komórki znajdujące się w głębszych warstwach skóry, stymulując fibroblasty do
produkcji kolagenu, elastyny oraz kwasu hialuronowego. Dzięki temu krem przywraca jędrność i elastyczność skóry, a także
widocznie zmniejsza powierzchnię i głębokość zmarszczek.

Chroni skórę

Dzięki bogatej w antyoksydanty witaminie E obecnej w oleju arganowym, krem przywraca skórze równowagę, tworząc na jej
powierzchni barierę ochronną. Dodatkowo chroni skórę przed fotostarzeniem oraz zmniejsza negatywne skutki promieniowania
UV takie jak: powierzchowne zmarszczki i plamy posłoneczne.

Czy wiesz że…

olej arganowy określany jest często mianem "płynnego złota"?

Argania żelazna (Argania spinosa) to wiecznie zielone drzewo, występujące na terenach półpustynnych Maroka. Olej tłoczony z
nasion nazywany „płynnym złotem”, jest bogaty w nienasycone kwasy tłuszczowe, witaminę E oraz przeciwutleniacze, co
odpowiada za jego wyjątkowe właściwości regenerujące oraz nawilżające. Dodatkowo uzupełnia niedobory lipidów i ceramidów
odpowiedzialnych za prawidłową strukturę skóry.

Pokochasz go za to, że

ma delikatną kremową konsystencję
dobrze się rozprowadza
szybko się wchłania
nie pozostawia kleistej warstwy
ma przyjemną nutę zapachową
nie roluje się
może być stosowany pod makijaż

Wskazania:

Przeznaczony do codziennej pielęgnacji dojrzałej skóry twarzy.

Sposób użycia:

Stosować codziennie rano na oczyszczoną i osuszoną skórę twarzy. Omijać okolice oczu.
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