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Bioliq™ Specialist  

NIEDOSKONAŁOŚCI 

 

Serum punktowe z korektorem 

Anti-acne serum with concealer  

10 ml 

Redukuje miejscowe niedoskonałości (wypryski, krostki).  

Formuła z korektorem zapewnia efekt tonujący i matujący. 

Łagodzi podrażnienia i zaczerwienienia. 

 

Oleanolic Acid  

NDGA Acid 

Osmotic Gel  

 

Bioliq Specialist  

Specjalistyczna linia dermokosmetyków Bioliq stanowiąca doskonałą odpowiedź na problemy różnych 

typów cery: trądzikowej, naczynkowej, atopowej, a także ze skłonnością do występowania 

niedoskonałości oraz przebarwień. Skoncentrowana jest na zapewnieniu optymalnej pielęgnacji skóry 

poprzez przywracanie jej naturalnej równowagi.   

 

NIEDOSKONAŁOŚCI 

Preparaty gwarantujące natychmiastowe i długotrwałe efekty redukcji niedoskonałości oraz 

wszechstronną poprawę struktury i jakości skóry. Stanowią także skuteczną metodę redukcji zmian 

potrądzikowych  w każdym wieku. 

 

Serum punktowe z korektorem skutecznie redukuje miejscowe niedoskonałości skóry (wypryski, 

krostki), jednocześnie zapewnia naturalny efekt tonujący i matujący, wyraźnie zmniejszając ich 

widoczność. Połączenie kwasu oleanowego, kwasu NDGA oraz żelu osmotycznego normalizuje 

wydzielanie sebum skutecznie redukując niedoskonałości, a kwasy salicylowy (BHA) i glikolowy (AHA) 

łagodnie złuszczają naskórek, dzięki czemu odblokowują ujścia gruczołów łojowych oraz regulują 

odnowę komórkową skóry, poprawiając jej strukturę i jakość. Dodatkowo bogaty w witaminy i składniki 

mineralne żel aloesowy łagodzi podrażnienia i zaczerwienienia, działa regenerująco oraz chroni przed 

powstawaniem śladów potrądzikowych.  

 

Hypoalergiczny. Bez parabenów. Bez alkoholu. 

Parabeny i alkohol mogą być pod pewnymi warunkami stosowane w kosmetykach. Ten produkt ich 

nie zawiera.  

Wskazania: Przeznaczony do pielęgnacji skóry ze skłonnością do występowania niedoskonałości 

Odpowiedni do jasnej i średniej karnacji. Nie jest zalecany dla kobiet w ciąży. 
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Indications: Designed for daily care of facial skin prone to imperfections. Suitable for fair and medium 

skin tones. Not recommended during pregnancy. 

 

Sposób użycia: Stosować w miejscu niedoskonałości, omijając okolice oczu i ust. Przejściowe pieczenie 

jest naturalną reakcją skóry na działanie kwasów. Zalecane jest jednoczesne stosowanie ochrony 

przeciwsłonecznej (min. SPF 15).  
 

Instructions for use: Apply thin layer directly onto acne-affected sites, avoiding the eye and mouth 

areas. Temporary skin burning is a natural skin reaction to acids. Sunscreen (min. SPF 15) application 

is recommended while using the product.  

 

Przechowywanie: Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25˚C. Nie 

chłodzić, nie zamrażać. Chronić przed działaniem promieni słonecznych. Przechowywać w miejscu 

niedostępnym dla dzieci. 

 

Storage: Store in original container at temperatures below 25°C. Do not cool. Do not freeze. Keep out 

of direct sunlight. Store out of reach of children. 

 

 

Bioliq Specialist 
A specialist dermocosmetics line which is response to the needs of acne or couperose and atopic 

complexion or skin prone to imperfections and discoloration. It was created to ensure optimal skin 

care, by restoring its natural balance.  

IMPERFECTIONS  

A series of products which guarantee immediate and long-term reduction of imperfections and 

comprehensive improvement of your skin structure and quality. It is an effective way to reduce post-

acne marks at any age. 

 

 

Anti-acne serum with concealer effectively reduces skin imperfections (spots, blemishes), minimizing 

their visibility, at the same time creating a toning and mattifying effect. Complex of oleanolic acid, 

NDGA acid and an osmotic gel effectively reduces imperfections normalising the production of sebum. 

Through gentle exfoliation of the epidermis, salicylic (BHA) and glycolic (AHA) acids unblock sebaceous 

glands outlets and regulate the renewal of skin cells, improving skin structure and quality. Additionally,  

aloe vera gel, rich in vitamins and minerals, soothes irritation, reduces redness, regenerates the skin, 

and prevents acne scars. 
 

Hypo-allergenic. Paraben-free. Alcohol-free. 

Parabens and alcohol may be used in cosmetics under certain circumstances. This product does not 

contain any. 
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Ingredients/Składniki: Aqua, Mica/ Titanium Dioxide, Cetearyl Alcohol/ Ceteareth-20, Octyldodecanol, 
Aloe Barbadensis Leaf Juice, Glycolic Acid, Propylene Glycol, Cetyl Palmitate, Glyceryl Stearate/ PEG-
100 Stearate, Butylene Glycol/ PEG-60 Almond Glycerides/ Caprylyl Glycol/ Glycerin/ Carbomer/ 
Nordihydroguaiaretic Acid/ Oleanolic Acid, Salicylic Acid, Glycerin, Mica/ Titanium Dioxide/ CI 77491, 
Sodium Hydroxide, Methyl Methacrylate Crosspolymer, Sorbitan Stearate, Phenoxyethanol/ 
Ethylhexylglycerin, Mica/ CI 77163/ Cl 77491/ CI 77492/ CI 77499, CI 77492, Parfum.  
 
Nr partii/Batch number:  
 
Najlepiej zużyć przed końcem/ Best used before the end of: 
 
Made in EU 

AFLOFARM FARMACJA POLSKA Sp. z o.o. 

ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice 

 

www.bioliq.eu 


