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BIOLIQ PRO, Serum intensywne wypełniające, 2ml
 

Cena: 30,32 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 2 ml

Postać serum

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

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Opis

BIOLIQ PRO, Serum intensywne wypełniające, 2ml

Bioliq to linia dermokosmetyków, których substancje czynne otrzymywane są w wyniku ekstrakcji, pozwalającej na skuteczne
zachowanie ich unikalnych właściwości.

Podstawą serii kremów 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 kremy Bioliq w naturalny sposób stymulują , rekonstrukcję
skóry, wykazując działanie naprawcze i intensywnie regenerujące.

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

Skład według INCI
aqua, cyclopentasiloxane/dimethicone crosspolymer/dimethicone/vinyl dimethicone crosspolymer/dimethiconol, cyclopentasiloxane,
silica/polyurethane-40, hydroxypropyl methylcellulose/pullulan/porphyridium cruentum extract, methylpropanediol/caprylyl
glycol/phenylpropanol, polyacrylamide/hydrogenated polydecene/laureth-7, tetrapeptide-21/glycerin/butylene glycol, propanediol, lactic
acid, parfum, disodium edta.

Działanie:
Dzięki starannie dobranym składnikom, serum posiada właściwości idealnie odpowiadające potrzebom cery z oznakami starzenia.
Optyczna poprawa wyglądu widoczna jest już po pierwszym zastosowaniu, a przy regularnym stosowaniu wspierane są naturalne
procesy, pozwalające na utrzymanie młodości i jędrności skóry.

Intensywne serum wypełniające Bioliq PRO już w kilka chwil po nałożeniu pozwala uzyskać efekt gładkiej i jedwabistej cery. Zawarte
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w kosmetyku wysokocząsteczkowe polimery, natychmiast osadzają się
w zmarszczkach efektywnie je wypełniając. Trójwymiarowa matryca
w połączeniu z ekstraktem z alg intensywnie napina cerę, dając efekt natychmiastowego mikroliftingu.

Zawarte w serum „mikrosoczewki” poprzez zmianę sposobu odbijania światła od skóry, pozwalają uzyskać efekt optycznego
wygładzenia i ujednolicenia cery, niwelując cienie i linie zmarszczek. Zapewnia to natychmiastowy, optyczny efekt poprawy wyglądu
skóry. „Mikrosoczewki” są przejrzyste, dlatego kosmetyk nie zmienia naturalnego fenotypu skóry i jest odpowiedni dla każdej karnacji.

Regularne stosowanie serum pozwala zmniejszyć widoczność wszystkich typów zmarszczek oraz wygładzić powierzchnię skóry.
Unikalny tetrapeptyd wchodzący w skład serum pobudza w komórkach skóry syntezę kolagenu,
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