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Bioliq Clean, przeciwzmarszczkowy żel do mycia twarzy, 125
ml
 

cena: 19,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 125 ml

Postać żel

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja wyrób medyczny

Zastosowanie kosmetyk

Opis produktu
 

Bioliq to linia dermokosmetyków, których substancje czynne otrzymywane są w wyniku ekstrakcji, pozwalającej na skuteczne
zachowanie ich unikalnych właściwości. Podstawą 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 dermokosmetyki Bioliq w naturalny
sposób stymulują rekonstrukcję skóry, wykazując działanie naprawcze i intensywnie regenerujące.

Wskazania

Przeznaczony do codziennego stosowania do każdego rodzaju cery dojrzałej. Również do skóry wrażliwej.

Działanie

Ekstrakt z nagietka lekarskiego (Calendula officinalis), dzięki zawartości saponin, intensywnie nawilża i normalizuje skórę, ponadto
posiada właściwości antyoksydacyjne. Dodatkowo obecny w składzie kwas hialuronowy charakteryzuje się nie tylko intensywnym
działaniem nawilżającym i łagodzącym, ale przede wszystkim wykazuje silne działanie przeciwzmarszczkowe oraz poprawia
elastyczność i jędrność skóry. Dzięki temu systematyczne stosowanie żelu Bioliq wygładza istniejące zmarszczki i zapobiega pojawieniu
się nowych oraz pozostawia skórę czystą, świeżą i miękką w dotyku.

Sposób użycia

Niewielką ilość żelu nanieść na skórę twarzy, szyi i dekoltu, a następnie spłukać wodą.

Uwagi do stosowania
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 Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników żelu.

Skład

Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, Propylene Glycol/Glycerin/Hydrolyzed Caesalpinia Spinosa
Gum/Caesalpinia Spinosa Gum, Propylene GlycoVPolysorbate 80/Calendula Officinalis Flower Extract/Aloe Barbadensis Leaf Juice/Mel
Extract/Opuntia Ficus-Indica Extract/Pyrus Communis Fruit Extract/Passiflora Edulis Fruit Estrad, Sodium Chloride, Olive Oil Glyceroth-8
Esters, PEG-4 Rapeseedamide, Sodium Hyaluronate, Parfum, Benzyl Alcohol/Methylchloroisothiazolinone/Methylisothiazolinone,
PEG-120 Methyl Glucose Trioleate/Propylene Glycol, Lactic acid.

Przebadany dermatologicznie.

Zawartość:

125 ml

Producent / Podmiot odpowiedzialny: AFLOFARM

Pozwolenie: CPNP 2162810
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