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Bioliq PRO Intensywne serum nawilżające
Intensive moisturizing serum
Haematococcus pluvialis
30 ml
Intensywnie i długotrwale nawilża.
Redukuje szorstkość, uczucie napięcia i szary, ziemisty koloryt skóry, także drobne linie powstałe
wskutek jej odwodnienia.

O marce Bioliq
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 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.
About Bioliq
Bioliq is a dermocosmetics line containing active substances obtained as a result of extraction that
guarantees preservation of their unique qualities.
The basis of Bioliq creams is an extract from Onopordum acanthium, which contains sesquiterpenic
lactones essential for skin. Due to the extraction method applied it preserves its strong regenerative
qualities, which result from its ability to activate differentiation of keratinocytes (skin cells). Thanks
to this Bioliq dermocosmetics in natural way stimulate skin restoration, proving repair and intensively
regenerative activities.
Apart from Onopordum acanthium, each cream from Bioliq series contains also natural plant extract
dedicated to individual skin needs at different age, which strengthens and supplements its activity.
Bioliq PRO intensywne serum nawilżające
Skoncentrowana receptura serum zapewnia intensywne, natychmiastowe i długotrwałe nawilżenie
skóry. Zastosowany water-boosting systemTM stopniowo uwalnia mikro i makrocząsteczki
nawilżające, sterując procesami nawilżenia. Większe cząsteczki nawadniają powierzchnię warstwy
rogowej naskórka, mniejsze cząsteczki wnikają w jej głąb, gdzie wzmacniają efekt nawilżenia
akumulacyjnego. Kompleks analogu kwasu hialuronowego oraz mikroalgi Haematococcus pluvialis
potęguje nawilżenie skóry, dzięki czemu efekty są natychmiastowe i długotrwałe. Serum redukuje
szorstkość i szary, ziemisty koloryt skóry, uczucie napięcia, a nawet drobne linie powstałe wskutek jej
odwodnienia. Substancje stymulujące syntezę beta-endorfin w skórze zapewniają efekt relaksujący i
przeciwutleniający. Cera staje się miękka, jednorodna i elastyczna oraz odzyskuje promienny wygląd.
Bioliq PRO Intensive moisturizing serum
Concentrated formulation of the serum ensures intensive, immediate and long-lasting skin hydration.
The water-boosting system TM gradually releases moisturising micro and macromolecules, steering
the hydration processes. Macromolecules effectively hydrate the epidermis corneal layer,
micromolecules penetrate the skin, where they enhance the cumulative moisture effect. Hyaluronic
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acid analogue and microalgae Haematococcus pluvialis intensify skin hydration. The serum reduces
coarseness and grey, ashen skin colour, tightness, and even the fine lines caused by skin dehydration.
Additionally, substances stimulating the synthesis of beta-endorphins in the skin enhance the
relaxing and antioxidant effect. Skin becomes soft, homogenous and flexible and regains its radiant
appearance.
Haematococcus pluvialis
Mikroalga uprawiana w czystych wodach jeziora Kona na Hawajach. Najczęściej wykorzystywana z
powodu wysokiej zawartości astaksantyny o właściwościach antyoksydacyjnych. Powszechne jest
przekonanie, że astaksantyna zapewnia organizmowi biologiczną młodość.
Wskazania: Przeznaczone do codziennej pielęgnacji skóry twarzy, szyi i dekoltu.
Indications: For daily face, neck and neckline skin care.
Sposób użycia: Aplikować za pomocą pipetki na opuszek palca lub bezpośrednio na oczyszczoną
skórę twarzy. Delikatnie wmasować. Stosować rano i/lub wieczorem. Doskonałe jako baza pod
makijaż.
Instructions for use: Apply on the tip of your finger or directly to cleansed skin of your face, using a
pipette.
Przechowywanie: Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze poniżej 25 °C. Nie
chłodzić, nie zamrażać. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Storage: Store in original container at temperatures below 25°C. Do not cool. Do not freeze. Store
out of reach of children.
Ingredients/ Składniki: Aqua, Glycerin, Glycerin/ Butylene Glycol/ Carbomer/ Polysorbate 20/
Palmitoyl Oligopeptide/ Palmitoyl Tetrapeptide-7/ Sodium Lactate, Glycerin/ Algae Extract/
Polyglucuronic Acid, Propylene Glycol/ Glycerin/ Hydrolyzed Caesalpinia Spinosa Gum/ Caesalpinia
Spinosa Gum, Glycerin/ Hypoxis Rooperi Rhizome Extract/ Caesalpinia Spinosa Gum, Polysorbate 80,
Phenoxyethanol/ Ethylhexylglycerin, Acrylates /C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Glycerin/
Rhodiola Rosea Root Extract, Sodium Hydroxide, Disodium EDTA, Lactic Acid, Parfum.
www.bioliq.pl
Made in EU
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Najlepiej zużyć przed końcem/Best used before the end of:
AFLOFARM FARMACJA POLSKA Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice

