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BIOLIQ PRO Serum intens.30ml
 

Cena: 26,59 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Postać -

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

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wygładza zmarszczki Poprawia jędrność i elastyczność skóry Aktywnie nawilża i odżywia Dodaje cerze blasku Wyrównuje kolorytSerum
zawiera niezwykle ceniony składnik: odżywczy ekstrakt z kawioru(Acipenser spp.), który jest bogatym źródłem protein, lipidów, witamin
oraz minerałów.Odpowiednia pielęgnacja skóry każdego dnia pozwala zachować jej młody i zdrowy wygląd. Aby osiągnąć świeżość i
promienność skóry po 30 roku życia, należy szczególnie zadbać o to, aby pozostała aktywna. Dotyczy to również jej komórek.
Fibroblasty są komórkami skóry niezbędnymi do utrzymywania elastyczności oraz zdolności regeneracyjnych skóry, zwłaszcza po
działaniu agresywnych czynników zewnętrznych. Tym niemniej, wraz ze starzeniem skóry dojrzałe fibroblasty mają tendencję do
przeważania nad fibroblastami młodymi, przez co skóra traci pewne określone właściwości funkcjonalne, typowe dla skóry młodej.
BIOLIQ Intensywne serum rewitalizujące to dermokosmetyk, którego substancje aktywne otrzymywane są w wyniku ekstrakcji,
pozwalającej na skuteczne zachowanie ich unikalnych właściwości. Składnikiem przewodnim serum jest ekstrakt z kawioru (Acipenser
spp.), który jest bogatym źródłem protein, lipidów, witamin i minerałów. Dzięki temu serum intensywnie stymuluje rewitalizację skóry:
aktywnie regeneruje, nawilża i odżywia, co znacząco poprawia jej wygląd i kondycje.Dzięki obecności składnika aktywnego,
wyizolowanego z korzeni tarczycy bajkalskiej, BIOLIQ Intensywne serum rewitalizujące poprawia także jędrność i elastyczność skóry,
jednocześnie hamując starzenie jej komórek na drodze enzymatycznej, poprzez zwiększenie liczby podziałów komórkowych. Ekstrakt z 
korzeni tarczycy bajkalskiej przedłuża aktywne życie fibroblastów o ok. 10% i opóźnia proces ich starzenia. Jego wpływ na skórę
oznacza odmłodzenie populacji fibroblastów do kondycji porównywalnej ze skóra młodszą o dekadę. Co więcej, oddziałując na
metabolizm preadipocytów i adipocytów, serum znacząco redukuje podwójny podbródek, co widocznie wpływa na kontur twarzy. 
Dodatkowo wyrównuje koloryt skóry, rozjaśniając przebarwienia i niewielkie plamki.30 ml  
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