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Bioliq Pro intensywne serum rewitalizujące 30ml
 

Cena: 28,09 PLN

Opis słownikowy

Działanie nawilżające, odżywiające,
przeciwzmarszczkowe, regenerujące,
uelastyczniające, ujędrniające, wyrównujące
koloryt

Miejsce
stosowania

dekolt, twarz, szyja

Podmiot
odpowiedzialny

Aflofarm

Postać serum

Problem przebarwienia, zmarszczki

Przeznaczenie na dzień, na noc, pielęgnacja

Typ produktu kosmetyk

Typ skóry normalna, zwiotczała

Opis produktu
 

Działanie

Intensywnie stymuluje rewitalizacje skóry

Serum zapewnia wielokierunkową rewitalizację skóry: aktywnie regeneruje, nawilża i odżywia skórę, wyraźnie wygładza
zmarszczki i ujędrnia. Przywraca skórze promienność i blask, poprawiając jej wygląd i kondycję dzień po dniu.

Skoncentrowana formuła z ekstraktem z kawioru

Ekstrakt z kawioru (Acipenser spp.), który jest bogatym źródłem protein, lipidów, witamin i minerałów, dzięki czemu skutecznie
nawilża i odżywia skórę. Dzięki wysokiej zawartości antyoksydantów działa przeciwutleniająco i fotoochronnie, wspierając
odporność skóry na czynniki zewnętrzne.

Wygładza i ujędrnia skórę, redukuje zmarszczki

Serum zawiera matrykiny peptydowe, które aktywują mechanizmy naprawcze w skórze, a bajkalina poprawia jej jędrność i
elastyczność. Serum działa przeciwzmarszczkowo, skutecznie redukując nawet wyraźnie widoczne zmarszczki.
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Przywraca promienność i blask dzień po dniu

Serum dodatkowo wyrównuje koloryt skóry i działa rozświetlająco, dzień po dniu zapewniając promienność i blask szarej,
zmęczonej cerze. Serum sprawia, że skóra staje się bardziej nawilżona, odżywiona, jędrna i zauważalnie gładsza.

Intensywnie stymuluje rewitalizację skóry

Skoncentrowana formuła serum likwiduje objawy codziennego stresu i zmęczenia. Serum sprawia, że cera staje się bardziej
zrelaksowana, promienna i wypoczęta.

Skoncentrowana formuła

Lekka nietłusta konsystencja, która szybko się wchłania.

Wygodna aplikacja

Serum aplikuje się kropla po kropli, a do tego jest bardzo wydajne.

Pokochasz go za to, że

ma przyjemny, delikatny zapach
posiada lekką, nietłustą konsystencję
błyskawicznie się wchłania
może być stosowany pod makijaż
aplikuję się kropla po kropli

Wskazania:

Przeznaczone do codziennej pielęgnacji skóry twarzy i dekoltu.

Sposób użycia:

Aplikować za pomocą pipetki na opuszek palca lub bezpośrednio na oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu. Delikatnie wmasować.
Unikać kontaktu z oczami
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