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Bioliq Pro aktywna kuracja stymulująca 30ml
 

Cena: 19,99 PLN

Opis słownikowy

Działanie liftingujące, napinające, przeciwstarzeniowe,
regenerujące, uelastyczniające, ujędrniające,
wygładzające

Miejsce
stosowania

twarz, szyja

Podmiot
odpowiedzialny

Aflofarm

Postać serum

Przeznaczenie na dzień, na noc, pielęgnacja

Typ produktu kosmetyk

Typ skóry normalna, szara

Opis produktu
 

Działanie

Stymuluje odnowę komórek skóry

Aktywna kuracja zawiera składniki efektywnie stymulujące wewnątrzkomórkowe procesy odnowy skóry. Dodatkowo tuba
zakończona pędzelkiem pozwala na delikatny masaż twarzy i szyi, jednocześnie ujędrniając skórę i pobudzając jej komórki do
lepszego funkcjonowania.

Intensywnie ujędrnia skórę

Kuracja zawiera tetrapeptyd, który intensywnie uelastycznia skórę, a także wpływa na wzrost produkcji kolagenu, fibronektyny i
kwasu hialuronowego, co przeciwdziała procesom starzenia i przywraca komórkom naturalną zdolność do regeneracji.

Zapewnia natychmiastowy efekt liftingu

Kuracja zawiera składniki, które tworzy na powierzchni skóry elastyczną powłokę napinającą, dając efekt natychmiastowego
liftingu i ujędrnienia . Już w kilka chwil po aplikacji zmarszczki są wygładzone, a kontur twarzy jest bardziej wyraźny.

Niweluje oznaki zmęczenia i stresu
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Kuracja zawiera wyciąg z alg morskich (Euglena gracilis), który skutecznie redukuje oznaki zmęczenia i stresu, takie jak szara,
ziemista cera.

Przyjemna kuracja

Aby przywrócić witalność skórze twarzy i szyi wskazany jest delikatny masaż. Z jednej strony pielęgnacja, z drugiej przyjemność. Jak
wykonać masaż skóry twarzy i szyi?

Masaż powinien odbywać się od szyi i kierować ku górze, nigdy w dół.
Następnie zataczając ruchy lekko okrężne ku górze, należy masować skórę i nakładać kurację na policzki, zawsze rozpoczynając
ruch od środka twarzy ku bokom. Masaż czoła także prowadź od dołu ku górze.

Pokochasz go za to, że

ma przyjemny, delikatny zapach
posiada miękki pędzelek do masażu skóry
daje natychmiastowe efekty
jest wydajny
może być stosowany jako baza pod makijaż

Wskazania:

Kuracja przeznaczona jest do pielęgnacji skóry twarzy i szyi. Może być stosowana codziennie lub w zależności od potrzeb, jako kuracja
pielęgnacyjna.

Sposób użycia:

Kurację aplikować za pomocą pędzelka na oczyszczoną skórę twarzy i szyi, zaczynając od szyi i kierując się do góry twarzy. Stosować
rano i/lub wieczorem. Doskonała również pod makijaż.
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