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BIOLIQ CLEAN, Żel oczyszczający, do mycia twarzy, 125ml
 

Cena: 27,60 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 125 ml

Postać żel

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Opis

BIOLIQ CLEAN, Żel oczyszczający, do mycia twarzy, 125ml

Oczyszczanie to podstawa pielęgnacji skóry. Dlaczego to takie ważne? Skóra obciążona nadmiarem sebum, bakteriami, potem czy
makijażem staje się podatna na powstawanie zmian skórnych (zaskórników, krostek czy nieregularności), a także wykazuje mniejszą
zdolność regeneracji. Co więcej, niedokładnie oczyszczona skóra to bariera nie do przebycia dla substancji odżywczych zawartych w
kosmetykach pielęgnacyjnych. Delikatne dla skóry, pozbawione mydła preparaty oraz dokładne oczyszczenie są zatem kluczowe dla
utrzymania cery w idealnej kondycji.

Bioliq Oczyszczający żel do mycia twarzy gwarantuje dokładne i dogłębne oczyszczenie skóry, miękka szczoteczka sprawia, że
codzienna czynność staje się także czystą przyjemnością.

1. RECEPTURA OPARTA NA NAWILŻAJĄCYM OLEJKU BABASSU
Łagodna formuła żelu do mycia twarzy skutecznie usuwa z jej powierzchni wszelkie zanieczyszczenia, a dzięki zawartości olejku
babassu (Attalea speciosa) o silnych właściwościach emoliencyjnych doskonale nawilża
i pielęgnuje skórę, pozostawiając ją miękką i aksamitnie gładką.
Żel nie zawiera mydła i jest delikatny także dla skóry wrażliwej.

Attalea speciosa to gatunek palmy występujący w deszczowych lasach Amazonii. W wyniku tłoczenia, z jej nasion pozyskiwany jest
ceniony w kosmetyce olej babassu. Swoje właściwości zawdzięcza on wysokiej zawartości nasyconych kwasów tłuszczowych:
laurynowemu, mirystynowemu i palmitynowemu. Szybko wnika w głąb skóry, doskonale ją nawilżając i pomagając usunąć
zanieczyszczenia bez pozostawiania tłustej warstwy.

2.MIĘKKA SZCZOTECZKA OCZYSZCZAJĄCA
Masaż miękką silikonową szczoteczką dodatkowo głęboko oczyszcza skórę oraz zapewnia efekt delikatnego peelingu i złuszczenia
naskórka, dzięki czemu żel nie tylko odblokowuje pory i przeciwdziała powstawaniu zaskórników, ale także wygładza skórę i wyrównuje
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jej koloryt.
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