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Bioliq PRO
intensywne serum pod oczy
Intensive eye serum
15 ml
Triticum vulgare

Intensywnie nawilża, uelastycznia skórę i redukuje zmarszczki.
Niweluje oznaki zmęczenia.
Delikatnie masuje oraz przyjemnie chłodzi.
Bioliq PRO intensywne serum pod oczy
Zawiera niskocząsteczkowy kwas hialuronowy o silnych właściwościach nawilżających i
uelastyczniających oraz ekstrakt z kiełków pszenicy Triticum vulgare, dzięki któremu ujędrnia skórę i
wygładza zmarszczki wokół oczu . Serum skutecznie niweluje oznaki zmęczenia takie jak cienie i tzw.
worki pod oczami, a dzięki delikatnemu pigmentowi rozjaśnia i rozświetla skórę. Dodatkowo kofeina
zawarta w wyciągu z zielonej herbaty pobudza mikrokrążenie, a chłodzące kuleczki aplikatora
przyjemnie masują, zapewniając wyraźnie odczuwalne ukojenie zmęczonej i wrażliwej skórze. Efekty
widoczne i odczuwane są już po pierwszym zastosowaniu. Bioliq sprawia, że delikatna skóra wokół
oczu staje się jędrniejsza, elastyczniejsza i odzyskuje swój promienny i młody wygląd.
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.
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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.
Wskazania: Produkt przeznaczony do codziennej pielęgnacji skóry okolic oczu.
Sposób użycia: Niewielką ilość serum wmasować w dokładnie oczyszczoną skórę pod oczami.
Bioliq PRO Intensive eye serum
Contains low molecular weight hyaluronic acid with great moisturizing properties. Owing to Triticum
vulgare wheat sprouts extract, the serum visibly smoothens the wrinkles and gives an immediate
effect of firm skin. It eliminates signs of tiredness such as dark circles and “bags” under eyes.
Additionally a special pigment brightens the skin. A cooling roller ball applicator massages the skin
stimulating its microcirculation, while soothing the gentle area around your eyes.
Indications: Intended for daily care of skin around the eyes.
Instructions for use: Massage a small amount of the serum into the under-eye area.
Triticum vulgare
Kiełki pszenicy są pozyskiwane z hodowanych biologicznie ziaren pszenicy (Triticum vulgare) bez
dodatku pestycydów i dodatków chemicznych, wyłącznie przy użyciu wody. Proces hodowli
zatrzymany zostaje, gdy poziom aktywnych biocząsteczek (peptydów, aminokwasów,
oligosacharydów, glukozy) osiągnie maksymalny poziom. Kiełki pszenicy odpowiadają za powstanie
efektu filmogeniczności, który jest niezbędny do wywołania natychmiastowego wygładzenia i
naprężenia skóry.
Ingredients/Składniki: Aqua, Butylene Glycol, Caprylic/Capric Triglyceride, Cetearyl Ethylhexanoate,
Propanediol, Methylpropanediol, Sodium Acrylates Copolymer, Hydroxypropyl Methylcellulose,
Nylon-12, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Caprylyl Glycol, Phenylpropanol, Pullulan, Lecithin, Glycerin,
Disodium EDTA, Hydrolyzed Hyaluronic Acid, Silybum Marianum Fruit Extract, Camellia Sinensis Leaf
Extract, Hydrolyzed Wheat Protein, Aesculus Hippocastanum Seed Extract, Porphyridium Cruentum
Extract, Sodium Hydroxide, Mica, Alumina, CI 77163 , Imidazolidynyl Urea, CI 77891, Potassium
Sorbate, CI 77491, CI 77492, CI 77499, Tetrapeptide-21, Tin Oxide, Parfum.

Przechowywanie: Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze poniżej 25°C. Nie
chłodzić, nie zamrażać. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
Storage: Store in original container at temperatures below 25°C. Do not cool. Do not freeze. Store
out of reach of children.

Nr partii/ Batch number:
Najlepiej zużyć przed końcem/ Best used before the end of:

Made in EU
AFLOFARM FARMACJA POLSKA Sp. z o.o.
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