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BIOLIQ DERMO, krem naprawczy do cery atopowej, 50ml
 

Cena: 19,70 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 50 ml

Postać krem

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

Rejestracja Dermokosmetyk

Opis produktu
 

Opis

BIOLIQ DERMO, krem naprawczy do cery atopowej, 50ml

Krem naprawczy do skóry atopowej. Łagodzi podrażnienia, intensywnie nawilża, wygładza i regeneruje naskórek.

Skład według INCI
Aqua, Cetearyl Ethylhexanoate, Isohexadecane, Cyclopentasiloxane, Glycerin, Cetyl Alcohol, Dimethicone, Macadamia Integrifolia Seed
Oil / Tocopherol, Propylene Glycol / Glycerin / Hydrolyzed Caesalpinia Spinosa Gum / Caesalpinia Spinosa Gum, Glyceryl Stearate Citrate,
Panthenol, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Propylene Glycol / Horse Chestnut Extract, Alcohol / Onopordum Acanthium Flower/Leaf/Stem
Extract, Polyacrylamide / Hydrogenated Polydecene / Laureth-7, Tocopherol, Acrylates / C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Disodium
EDTA, Benzyl Alcohol / Methylchloroisothiazolinone / Methylisothiazotinone, Lactic Acid, Sodium Hydroxide, Parfum, BHA.

Właściwości
Dzięki zawartości olejku ze słodkich migdałów (Prunus amygdalus) o właściwościach emoliencyjnych krem sprzyja odbudowie warstwy
lipidowej, likwiduje przyczyny i skutki suchości skóry, zmiękcza i uelastycznia naskórek oraz ogranicza transepidermalną utratę wody.
Intensywnie nawilża i regeneruje naskórek zapewniając odpowiednią pielęgnację wrażliwej skóry atopowej. Dodatkowo ma działanie
kojące oraz łagodzące zaczerwienienia skóry.

Migdałowiec pospolity jest krzewem lub drzewem. Występuje w dwóch odmianach: słodkiej i gorzkiej. Poprzez tłoczenie nasion,
migdałów, odmiany słodkiej uzyskuje się olej o cenionych właściwościach leczniczych i kosmetycznych. Słynie on z wysokiej zawartości
nienasyconych kwasów tłuszczowych, a także istotnych dla urody fitosteroli oraz witaminy E. Doskonale wygładza spierzchniętą suchą
skórę oraz wspomaga jej regenerację.

Bioliq to linia dermokosmetyków, których substancje czynne otrzymywane są w wyniku ekstrakcji, pozwalającej na skuteczne
zachowanie ich unikalnych właściwości.
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Podstawą serii Bioliq jest wyciąg z Onopordum acanthium, który zawiera cenne dla skóry laktony seskwiterpenowe. Zastosowana
metoda ekstrakcji sprawia, że zachowane są jego silne właściwości regeneracyjne, wynikające ze zdolności do pobudzania różnicowania
się keratynocytów (komórek naskórka). Dzięki temu dermokosmetyki Bioliq w naturalny sposób stymulują rekonstrukcję skóry,
wykazując działanie naprawcze i intensywnie regenerujące.

Każdy krem serii Bioliq, oprócz Onopordum acanthium, zawiera również naturalny wyciąg roślinny dedykowany indywidualnym
potrzebom skóry w różnym wieku, wzmacniający i uzupełniający jego działanie.

Przeznaczenie
Przeznaczony do codziennej pielęgnacji skóry całego ciała. Dedykowany skórze atopowej.
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