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BIOLIQ 55+ Zestaw
 

Cena: 39,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 1 zest.

Postać -

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

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

BIOLIQ Zestaw 55+ Krem liftingująco-odżywczy na dzień 50ml + krem na noc 50ml + krem intensywnie liftingujący 30ml

Bioliq 55+ to linia dermokosmetyków stworzonych z myślą o skórze potrzebującej wygładzenia, ujędrnienia i dogłębnego odżywienia. W
zestawie znajdziemy krem na dzień i na noc oraz krem intensywnie liftingujący do skóry oczu, szyi i dekoltu.

Zestaw zawiera:
Bioliq Krem liftingująco-odżwyczy na dzień 50ml
Bioliq Krem liftingująco-odżywczy na noc 50ml
Bioliq Krem intensywnie liftingujący do skóry oczu, szyi i dekoltu 30ml

Działanie:
Bioliq 55+ to seria dermokosmetyków zapewniających skórze bardzo dojrzałej naprawdę profesjonalną opiekę - zarówno pod kątem
odmłodzenia, jak i dogłębnego odżywienia i skutecznej regeneracji. Zarówno krem na dzień, jak i krem na noc pomagają przywrócić
skórze gładkość oraz wspomagają ujednolicenie kolorytu cery rozjaśniając plamki i przebarwienia, dodatkowo krem pod oczy oraz na
skórę szyi i dekoltu skutecznie poprawia mikrokrążenie skóry i zwiększa jej elastyczność.

Bioliq Krem liftingująco-odżwyczy na dzień

BIOLIQ 55+ Krem liftingująco-odżywczy na dzień to preparat, który działa nawilżająco, ujędrniająco i regenerująco na skórę. Widocznie
zmniejsza zmarszczki oraz zwiększa elastyczność i napięcie skóry.

Skład:
Wyciąg z kiełków soi i pszenicy.

Działanie:
Preparat należy do szerokiej grupy kosmetyków pielęgnacyjnych. Dzięki doskonale dobranej formule, wpływa na zredukowanie liczby
zmarszczek na twarzy i ujędrnienie skóry. Zapobiega wiotczeniu oraz wpływa na spłycenie istniejących zmarszczek. W rezultacie
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stosowania preparatu skóra zyskuje promienny wygląd z zauważalnym efektem liftingującym. Wykazuje właściwości kojące,
wzmacniające i regenerujące, przywraca skórze młody wygląd. Działa odżywczo i nawilżająco.

Wskazania:
Stosować kosmetyk w ramach kuracji przeciwzmarszczkowej w przypadku skóry tracącej jędrność, u osób powyżej 50 roku życia.

Dawkowanie:
Stosować zewnętrznie rano, nakładając na skórę twarzy i szyi po jej wcześniejszym oczyszczeniu i osuszeniu.

Bioliq Krem liftingująco-odżywczy na noc

Zapewnia efekt liftingujący poprzez działanie ochronne i regeneracyjne na struktury kolagenu. Wyrównuje koloryt cery, rozjaśniając
plamki i przebarwienia. Chroni przed fotostarzeniem.

Receptura preparatu nie tylko skutecznie walczy ze zmarszczkami, ale dzięki wzbogaceniu jej o ekstrakt z cebulek trawy afrykańskiej
(Hypoxis rooperi) wyrównuje koloryt cery, rozjaśniając plamki i przebarwienia spowodowane upływem lat. Zawarte w kremie biologicznie
aktywne peptydy, zwane matrykinami, wykazują działanie ochronne i regeneracyjne na kolagen zawarty w skórze, dzięki czemu
stopniowo zmniejszają zarówno objętość, jak i gęstość zmarszczek oraz wpływają na poprawę sprężystości i napięcia skóry.

Krem zapewnia głębokie odżywienie i nawilżenie skóry, pomagając
w jej nocnej regeneracji.

Hypoxis rooperi Trawa afrykańska, pochodząca z Afryki Południowej, nazywana powszechnie „żółtą gwiazdą” ze względu na barwę i
kształt kwiatów. Nazwa hypoxis pochodzi z języka greckiego i odnosi się do ostro zakończonej podstawy cebulki rośliny. Ekstrakt z
cebulek trawy afrykańskiej posiada właściwości przeciwstarzeniowe, przeciwutleniające i rozjaśniające plamki oraz przebarwienia skóry
dojrzałej.

Bioliq Krem intensywnie liftingujący do skóry oczu, szyi i dekoltu

BIOLIQ 55+ Krem intensywnie liftingujący do skóry oczu, szyi i dekoltu to preparat, który pozwala nawilżać i regenerować delikatną skórę.
Łagodzi występujące na niej podrażnienia, zmniejsza zmarszczki i wygładza.

Skład:
Korzeń tarczycy.

Działanie:
Krem należy do szerokiej kategorii kosmetyków pielęgnacyjnych. Stanowi specjalnie skomponowany kompleks składników (zawiera
bajkalinę otrzymaną z korzenia tarczycy) pozytywnie wpływających na stan delikatnej skóry oczu, szyi i dekoltu. Zastosowanie preparatu
wpływa na zmniejszenie liczby zmarszczek oraz wygładzenie skóry. Dodatkowo koi i łagodzi objawy podrażnienia, działa rozświetlająco i
nadaje blasku.

Wskazania:
Stosować kosmetyk w przypadku każdego rodzaju skóry dojrzałej w okolicach oczu, ust oraz szyi i dekoltu.

Dawkowanie:
Stosować zewnętrznie (rano i wieczorem) nakładając na skórę wokół ust i oczu oraz na dekolt i szyję, najlepiej po jej wcześniejszym
oczyszczeniu i osuszeniu
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