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Bioliq Clean, żel przeciwzmarszczkowy do mycia twarzy, 125
ml
 

Cena: 25,99 zł

Opis słownikowy

Marka Bioliq

Postać żel

Producent Aflofarm

Opis produktu
 

Opis Bioliq Clean, żel przeciwzmarszczkowy do mycia twarzy, 125 ml

Opis

Oczyszczający żel do mycia twarzy ze szczoteczką.

Skład według INCI

Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Glycerin, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Chloride, Capryl/Capramidopropyl Betaine, Olive Oil PEG-8
Esters, Babassu Oil Glycereth-8 esters, Propylene Glycol/Polysorbate 80/Calendula Officinalis Flower Extract/Aloe Barbadensis Leaf
Juice/Mel Extract/Opuntia i Ficus-lndica Extract/Pyrus Communis Fruit Extract/Passiflora I Edulis Fruit Extract, PEG-4 Rapeseedamide,
Alcohol/ Onopordum Acanthium Flower/Leaf/Stem Extract, Parfum, Benzyl Alcohol/Methylchloroisothiazolinone/Methylisothiazolinone,
Lactic Acid.

Właściwości

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
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i pielęgnuje skórę, pozostawiając ją miękką i aksamitnie gładką.
Żel nie zawiera mydła i jest delikatny także dla skóry wrażliwej.
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
jej koloryt.

Dokładnie i dogłębnie oczyszcza skórę twarzy z wszelkich zanieczyszczeń.
Doskonale nawilża i pielęgnuje skórę.
Miękka szczoteczka oczyszczająca dociera do trudno dostępnych miejsc.
Idealny także do skóry wrażliwej.
Nie zawiera mydła.

 

Przeznaczenie

Przeznaczony do codziennego mycia skóry twarzy. Polecany również do skóry wrażliwej. W przypadku dostania się produktu do oczu,
przemyć je obficie woda.

 

Stosowanie

Jak używać szczoteczki?

1. Końcówkę tuby przekręć na pozycję ON, odblokuj opakowanie.
2. Silikonową nakładkę zwilż wodą i wyciśnij odpowiednią ilość produktu.
3. Przekręć tubę z powrotem do pozycji OFF, zablokuj opakowanie.
4. Stosując okrężne ruchy, umyj skórę twarzy szczoteczką. Następnie spłucz dokładnie.
5. Oczyść szczoteczkę pod bieżącą wodą.

 

Uwagi

Przebadany dermatologicznie.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze poniżej 25°C.
Nie chłodzić, nie zamrażać.
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