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BIOLIQ 35+ Zestaw Krem p/starz.c/miesz.+Kr
 

Cena: 37,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 1 zest. (50ml+50ml+15ml)

Postać -

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

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

ZESTAW:
BIOLIQ 35+ Krem intensywnie odbudowujący na noc 50 ml +
BIOLIQ 35+ Krem p/starzen.c/mieszana 50ml +
BIOLIQ 35+ Krem p/starzen.p/oczy 15 ml +
BIOLIQ 35+ Krem przeciw starzeniu cera sucha 50 ml

BIOLIQ 35+ Krem intensywnie odbudowujący na noc 50 ml

Likwiduje zmarszczki mimiczne. Wspomaga odbudowę skóry, głęboko ją regenerując.
Podstawą kremu jest olejek z orzeszków makadamia (Macadamia integrifolia), który intensywnie odżywia i nawilża skórę. Dzięki
wysokiej zawartości kwasu palmitooleinowego doskonale się wchłania, umożliwiając dogłębne wzmocnienie i regenerację skóry nocą.

Dodatkowo zwarte w kremie alkyloamidy pobudzają działanie fibroblastów, wyraźnie wygładzają zmarszczki mimiczne oraz poprawiają
kondycję skóry, przywracając jej sprężystość i elastyczność.

Cera o poranku jest gładka, wypoczęta i pełna blasku.

Macadamia integrifolia Wiecznie zielone drzewo pochodzące z Australii. Orzechy, będące jego owocem, są nie tylko bardzo smaczne, ale
znajdują szerokie zastosowanie w kosmetyce. Wytwarzany z nich olej zawiera kwas palmitooleinow, jeden z najważniejszych kwasów
tłuszczowych w lipidach ludzkiej skóry, co sprawia, że jest przez nią doskonale wchłaniany. Ma silne właściwości odbudowujące,
zmiękczające i nawilżające

BIOLIQ 35+ Krem p/starzen.c/mieszana 50ml

Zawarty w kremie ekstrakt z afrykańskiego drzewa Enantia chlorantha normalizuje wydzielanie sebum, zmniejsza widoczność porów
oraz działa antybakteryjnie.
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Linia skierowana do kobiet powyżej 35 roku życia. Kremy z lini 35+ opóźniają procesy strarzenia się skóry oraz wygładzają pierwsze
zmarszczki.

Widocznie matuje błyszczące partie skóry, a także odżywia, regeneruje oraz poprawia koloryt cery mieszanej. Dzięki obecności
naturalnych terpenoidów stymuluje syntezę kolagenu, opóźniając powstawanie zmarszczek. Dodatkowo redukuje widoczność
zmarszczek mimicznych oraz zapewnia skórze jędrność, gładkość i elastyczność.

BIOLIQ 35+ Krem p/starzen.p/oczy 15 ml

Redukuje pierwsze zmarszczki wokół oczu. Likwiduje obrzęki i cienie.

Krem ma intensywne działanie wzmacniające i regenerujące delikatną skórę wokół oczu. Wyraźnie redukuje pierwsze zmarszczki wokół
oczu oraz skutecznie zapobiega powstawaniu nowych. Ekstrakt ze świetlika (Euphrasia officinalis) przynosi ulgę i ukojenie oraz likwiduje
oznaki zmęczenia tj.: obrzęk czy cienie pod oczami.

Euphrasia officinalis Świetlik łąkowy jest niewielką rośliną jednoroczną o delikatnych białych kwiatach, dostarczającą surowiec bogaty
we flawonoidy i galotaniny. Od stuleci stosowany jest jako środek łagodzący podrażnienia i opuchliznę okolic oczu. Nazwa rodzajowa
rośliny pochodzi z języka greckiego (Euphrasia) i nawiązuje do zbawiennego wpływu rośliny na zdrowie fizyczne i duchowe.

BIOLIQ 35+ Krem przeciw starzeniu cera sucha 50 ml

Redukuje zmarszczki mimiczne. Koi, nawilża i regeneruje skórę.
Bogaty we flawonoidy i antyoksydanty olejek z pestek winogron
(Vitis vinifera) opóźnia powstawanie zmarszczek oraz dostarcza składników, które koją, nawilżają i dogłębnie regenerują suchą i
wrażliwą skórę twarzy.

Ma doskonałe właściwości ujędrniające i uelastyczniające, a także wspomaga odbudowę warstwy lipidowej suchego naskórka.
Dodatkowo zawarte w kremie alkyloamidy pobudzają działanie fibroblastów, pomagając utrzymać odpowiednią sprężystość, a kwas
hialuronowy wygładza powierzchnię skóry oraz chroni ją przed utratą wody.

Vitis vinifera Winorośl właściwa to wieloletnia roślina pnąca pochodząca z obszaru Morza Śródziemnego i Azji Mniejszej. Z pestek
owoców winorośli, winogron, tłoczony jest olej o dużej zawartości witamin, flawonoidów oraz naturalnych antyoksydantów, dlatego
stanowi idealny składnik kosmetyków o działaniu odmładzającym. Dzięki wysokiej zawartości kwasów tłuszczowych olej ten ma
doskonałe właściwości nawilżające, kojące i odbudowujące.
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