BIOLAVEN PRZECIWZMARSZCZKOWE SERUM DO TWARZY
Serum do twarzy i szyi o działaniu przeciwzmarszczkowym, przeznaczone do zaawansowanej
pielęgnacji każdego rodzaju cery. Zawiera olej sojowy, z pestek winogron, arganowy i skwalan
roślinny, które nawilżają, odżywiają i wygładzają. Witamina E, będąca naturalnym
antyoksydantem, spowalnia procesy starzenia się skóry i niweluje skutki działania szkodliwych
czynników zewnętrznych. W połączeniu z olejkiem eterycznym z lawendy lekarskiej, serum
wykazuje silne działanie regulujące, wyrównuje koloryt cery, wspomaga procesy odbudowy
kolagenu i elastyny. Codzienne stosowanie pozwala cieszyć się gładką, promienną, odżywioną cerą.
Produkt przebadany dermatologicznie. Hypoalergiczny. Bez konserwantów.
Sposób użycia: aplikować na czystą skórę, najlepiej wieczorem. Kilka kropli wmasować w skórę
twarzy i szyi. Dla uzyskania najlepszych efektów stosować w duecie z kremem do twarzy na noc.
INCI: Glycine Soja Oil, Vitis Vinifera Seed Oil, Argania Spinosa Kernel Oil, Squalane, Tocopheryl
Acetate, Lavandula Angustifolia Oil, Linalool, Limonene, Geraniol, Citronellol.
Pojemność: 30 ml.
Sugerowana cena detaliczna: 29.90 zł
Termin ważności od daty produkcji: 12 miesięcy.
PAO: 3 miesiące.
Kod EAN: 5902249010190

BIOLAVEN ŻEL MYJĄCY DO TWARZY
Nawilżająco-odświeżający żel do mycia twarzy, delikatnie, ale skutecznie oczyszcza skórę
z wszelkich zabrudzeń i makijażu. Łagodne detergenty i fizjologiczne pH gwarantują zachowanie
naturalnej bariery lipidowej, a dodatek oleju z pestek winogron zapobiega wysuszeniu. Olejek
eteryczny z lawendy, symbol Prowansji, znany jest ze swoich antyseptycznych i odświeżających
właściwości. Systematyczne stosowanie pozwala cieszyć się czystą i promienną skórą.
Produkt przebadany dermatologicznie. Hypoalergiczny.
Sposób użycia: niewielką ilość żelu nanieść na zwilżoną skórę i umyć twarz. Dokładnie spłukać
wodą.
INCI: Aqua, Lauryl Glucoside, Glycerin, Cocamidopropyl Betaine, Vitis Vinifera Seed Oil,
Panthenol, Lactic Acid, Sodium Benzoate, Lavandula Angustifolia Oil, Parfum.
Pojemność: 150 ml.
Sugerowana cena detaliczna: 16.79 zł
Termin ważności od daty produkcji: 12 miesięcy.
PAO: 6 miesięcy.
Kod EAN: 5907502687539

BIOLAVEN ŻEL MYJĄCY DO CIAŁA
Nawilżająco-relaksujący żel pod prysznic delikatnie, ale skutecznie oczyszcza i odświeża. Łagodne
detergenty i neutralne pH gwarantują zachowanie naturalnej bariery lipidowej, a dodatek oleju
z pestek winogron wspomaga regenerację przesuszonej skóry. Olejek eteryczny z lawendy, symbol
Prowansji, znany jest ze swoich odprężających właściwości. Codzienne stosowanie żelu pod
prysznicem, czy w czasie kąpieli, pozwala cieszyć się dobrze nawilżoną, aksamitnie miękką
i gładką skórą.
Produkt przebadany dermatologicznie. Hypoalergiczny.
Sposób użycia: niewielką ilość żelu nanieść na gąbkę lub myjkę, delikatnie rozsmarować zwilżoną
skórę kolistymi ruchami, aż do uzyskania piany. Dokładnie spłukać wodą.

INCI: Aqua, Lauryl Glucoside, Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, Urea, Lactic Acid, Panthenol,
Vitis Vinifera Seed Oil, Cyamopsis Tetragonoloba Gum, Sodium Benzoate, Lavandula Angustifolia
Oil, Parfum.
Pojemność: 300 ml.
Sugerowana cena detaliczna: 18.08 zł
Termin ważności od daty produkcji: 12 miesięcy.
PAO: 6 miesięcy.
Kod EAN: 5907502687546

BIOLAVEN ŻEL DO HIGIENY INTYMNEJ
Odświeżająco-ochronny żel do codziennej pielęgnacji, pozwala zachować fizjologiczną równowagę
skóry i błon śluzowych miejsc intymnych. Łagodne detergenty i niskie pH (4.0) utrzymują
naturalną mikroflorę bakteryjną i zmniejszają ryzyko infekcji. Olejek eteryczny z lawendy, symbol
Prowansji, znany jest ze swoich antyseptycznych właściwości. Regularne stosowanie żelu zapewnia
uczucie czystości, świeżości i komfortu.
Produkt przebadany dermatologicznie. Hypoalergiczny.
Sposób użycia: dozę żelu rozprowadzić na mokrej dłoni, umyć miejsca intymne i dokładnie
spłukać ciepłą wodą.
INCI: Aqua, Lauryl Glucoside, Glycerin, Cocamidopropyl Betaine, Lactic Acid, Coco-glucoside,
Panthenol, Glyceryl Oleate, Vitis Vinifera Seed Oil, Sodium Benzoate, Lavandula Angustifolia Oil,
Parfum.
Pojemność: 300 ml.
Sugerowana cena detaliczna: 18.08 zł
Termin ważności od daty produkcji: 12 miesięcy.
PAO: 6 miesięcy.
Kod EAN: 5907502687560

BIOLAVEN SZAMPON DO WŁOSÓW
Wzmacniająco-wygładzający szampon do każdego rodzaju włosów, do codziennego stosowania.
Delikatnie, ale skutecznie oczyszcza, nie podrażniając nawet najbardziej wrażliwej skóry głowy.
Olej z pestek winogron zapewnia włosom miękkość, gładkość i sprawia, że stają się bardziej
odporne na niekorzystne czynniki. Olejek eteryczny z lawendy, symbol Prowansji, znany jest
ze swoich odświeżających i wzmacniających właściwości.
Produkt przebadany dermatologicznie. Hypoalergiczny.
Sposób użycia: rozprowadzić szampon na mokrych włosach i spienić wmasowując w skórę głowy.
Dokładnie spłukać. W razie potrzeby można czynność powtórzyć.
INCI: Aqua, Lauryl Glucoside, Cocamidopropyl Betaine, Coco-glucoside, Vitis Vinifera Seed Oil,
Panthenol, Hydrolyzed Oats, Lactic Acid, Sodium Benzoate, Cyamopsis Tetragonoloba Gum,
Lavandula Angustifolia Oil, Parfum.
Pojemność: 300 ml.
Sugerowana cena detaliczna: 18.08 zł
Termin ważności od daty produkcji: 12 miesięcy.
PAO: 6 miesięcy.
Kod EAN: 5907502687577

BIOLAVEN PŁYN MICELARNY
Oczyszczająco-łagodzący płyn micelarny dokładnie pozwala usunąć nawet wodoodporny makijaż
twarzy i oczu. Składniki nawilżające i łagodzące zapobiegają wysuszeniu i koją podrażnioną skórę.
Olejek eteryczny z lawendy, symbol Prowansji, znany jest ze swoich relaksujących właściwości.
Po zastosowaniu skóra pozostaje czysta, świeża i dobrze nawilżona.
Produkt przebadany dermatologicznie. Hypoalergiczny.
Sposób użycia: preparat nanieść na płatek kosmetyczny i delikatnie przetrzeć skórę twarzy, szyi
i dekoltu. Aby usunąć makijaż oczu, na zamkniętej powiece przytrzymać nasączony płatek i ściągać
w kierunku rzęs. W razie potrzeby czynność powtórzyć.
INCI: Aqua, Coco-glucoside, Glycerin, Panthenol, Vitis Vinifera Seed Oil, Lactic Acid, Sodium
Lactate, Benzyl Alcohol, Lavandula Angustifolia Oil, Dehydroacetic Acid, Silica, Parfum.
Pojemność: 200 ml.
Sugerowana cena detaliczna: 16.79 zł
Termin ważności od daty produkcji: 12 miesięcy.
PAO: 6 miesięcy.
Kod EAN: 5907502687522

BIOLAVEN KREM DO TWARZY NA DZIEŃ
Nawilżająco-ochronny krem do twarzy na dzień, przeznaczony do codziennej pielęgnacji cery
wymagającej. Zawiera odżywczy olej z pestek winogron i witaminę E, które chronią przed
wysuszeniem i działaniem szkodliwych czynników, przywracając skórze miękkość i elastyczność.
Krem może być stosowany pod makijaż oraz na okolice przemęczonych oczu, doskonale
się rozprowadza i wchłania. Naturalny olejek eteryczny z lawendy, symbol Prowansji, koi
i odświeża skórę, pozostawiając ją gładką, nawilżoną i zrelaksowaną.
Produkt przebadany dermatologicznie. Hypoalergiczny.
Sposób użycia: codziennie rano nakładać na oczyszczoną skórę twarzy i szyi.
INCI: Aqua, Glycine Soja Oil, Vitis Vinifera Seed Oil, Sorbitan Stearate, Sucrose Cocoate,
Glycerin, Urea, Xylitol, Glyceryl Stearate, Stearic Acid, Cetearyl Alcohol, Tocopheryl Acetate,
Xanthan Gum, Benzyl Alcohol, Lavandula Angustifolia Oil, Parfum, Dehydroacetic Acid.
Pojemność: 50 ml.
Sugerowana cena detaliczna: 25.83 zł
Termin ważności od daty produkcji: 12 miesięcy.
PAO: 6 miesięcy.
Kod EAN: 5907502687508

BIOLAVEN KREM DO TWARZY NA NOC
Nawilżająco-regenerujący krem do twarzy na noc, przeznaczony do codziennej pielęgnacji cery
wymagającej. Zawiera odżywczy olej z pestek winogron, masło avocado, skwalan i witaminę E,
które chronią przed wysuszeniem i działaniem szkodliwych czynników, przywracając skórze
miękkość i elastyczność. Dzięki połączeniu składników silnie nawilżających i łagodzących,
wspomaga procesy naprawcze skóry, zachodzące nocą. Naturalny olejek eteryczny z lawendy,
symbol Prowansji, pozostawia skórę miękką i odżywioną.
Produkt przebadany dermatologicznie. Hypoalergiczny.
Sposób użycia: codziennie wieczorem nakładać na oczyszczoną skórę twarzy i szyi.
INCI: Aqua, Glycine Soja Oil, Vitis Vinifera Seed Oil, Urea, Sorbitan Stearate, Sucrose Cocoate,
Persea Gratissima Butter, Glyceryl Stearate, Squalane, Stearic Acid, Panthenol, Cetearyl Alcohol,
Tocopheryl Acetate, Xanthan Gum, Benzyl Alcohol, Lavandula Angustifolia Oil, Parfum,
Dehydroacetic Acid.

Pojemność: 50 ml.
Sugerowana cena detaliczna: 25.83 zł
Termin ważności od daty produkcji: 12 miesięcy.
PAO: 6 miesięcy.
Kod EAN: 5907502687515

BIOLAVEN BALSAM DO CIAŁA
Nawilżająco-wygładzający balsam do ciała, zawierający odżywczy olej z pestek winogron,
przeznaczony jest do codziennej pielęgnacji skóry wymagającej. Podczas regularnego stosowania
chroni przed wysuszeniem i działaniem szkodliwych czynników, przywraca miękkość
i elastyczność. Dzięki lekkiej formule balsam doskonale się rozprowadza i wchłania, pozostawiając
skórę gładką, nawilżoną i zrelaksowaną. Naturalny olejek eteryczny z lawendy, symbol Prowansji,
pozwala odczuć cudowne odprężenie i ukojenie.
Produkt przebadany dermatologicznie. Hypoalergiczny.
Sposób użycia: nanieść balsam na suchą i oczyszczoną skórę, delikatnie wmasować. Najlepiej
używać balsamu po kąpieli, kiedy skóra jest najbardziej podatna na wchłanianie kosmetyku.
INCI: Aqua, Glycine Soja Oil, Glycerin, Vitis Vinifera Seed Oil, Sorbitan Stearate, Sucrose
Cocoate, Glyceryl Stearate, Stearic Acid, Cetearyl Alcohol, Benzyl Alcohol, Tocopheryl Acetate,
Xanthan Gum, Lavandula Angustifolia Oil, Parfum, Dehydroacetic Acid.
Pojemność: 300 ml.
Sugerowana cena detaliczna: 21.96 zł
Termin ważności od daty produkcji: 12 miesięcy.
PAO: 6 miesięcy.
Kod EAN: 5907502687553

BIOLAVEN KREM DO RĄK
Bogaty w składniki odżywcze krem do rąk, przeznaczony do intensywnej pielęgnacji przesuszonej
i szorstkiej skóry dłoni. Zawiera masło shea, olej z pestek winogron, masło avocado, mocznik,
skwalan i lecytynę sojową, które silnie nawilżają, uzupełniają niedobory lipidów i chronią delikatną
skórę przed niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi. Naturalny olejek eteryczny z lawendy,
symbol Prowansji, łagodzi podrażnienia i wszelkie zaczerwienienia.
Sposób użycia: nanieść niewielką ilość kremu na oczyszczoną i suchą skórę dłoni i delikatnie
wmasować. Najlepiej stosować kilka razy dziennie, wedle potrzeby.
INCI: Aqua, Glycine Soja Oil, Glycerin, Butyrospermum Parkii Butter, Vitis Vinifera Seed Oil,
Sorbitan Stearate, Sucrose Cocoate, Glyceryl Stearate, Stearic Acid, Urea, Lecithin, Squalane,
Persea Gratissima Butter, Cetyl Alcohol, Xanthan Gum, Lavandula Angustifolia Oil, Benzyl
Alcohol, Dehydroacetic Acid, Parfum.
Pojemność: 100 ml.
Sugerowana cena detaliczna: 15.44 zł
Termin ważności od daty produkcji: 12 miesięcy.
PAO: 6 miesięcy.
Kod EAN: 5902249010459

BIOLAVEN ODŻYWKA DO WŁOSÓW
Nawilżająco-wygładzająca odżywka do każdego rodzaju włosów, do stosowania po każdym myciu.
Zawiera kompleks składników chroniących przed utratą wilgoci oraz wzmacniających, m.in. olej
z pestek winogron, masło avocado i ksylitol. Dodatek alginatu wygładza pasma, a panthenol
pozwala zregenerować włosy na całej ich długości. Olejek eteryczny z lawendy, symbol Prowansji,
znany ze swoich odświeżających i wzmacniających właściwości, pozostawia na nich delikatny
i naturalny zapach.
Sposób użycia: nanieść równomiernie niewielką ilość odżywki na umyte włosy i pozostawić
na 1-2 minuty. Następnie dokładnie spłukać letnią wodą.
INCI: Aqua, Vitis Vinifera Seed Oil, Cetearyl Alcohol, Cetyl Alcohol, Glycerin, Persea Gratissima
Butter, Stearic Acid, Xylitol, Panthenol, Glyceryl Laurate, Decyl Glucoside, Cocamidopropyl
Betaine, Cyamopsis Tetragonoloba Gum, Sodium Alginate, Tocopheryl Acetate, Lactic Acid,
Sodium Benzoate, Lavandula Angustifolia Oil, Parfum.
Pojemność: 300 ml.
Sugerowana cena detaliczna: 19.74 zł
Termin ważności od daty produkcji: 12 miesięcy.
PAO: 6 miesięcy.
Kod EAN: 5902249010466

BIOLAVEN MYDŁO NATURALNE
Naturalne, wyrabiane ręcznie metodą na zimno mydło lawendowe jest przeznaczone do codziennej
pielęgnacji twarzy i ciała. Myje delikatnie, ale skutecznie, polecane również do skóry
problematycznej, szczególnie z tendencją do przebarwień, trądziku, z pierwszymi oznakami
starzenia. Aromat naturalnego olejku eterycznego relaksuje, przynosząc odprężenie dla ciała
i umysłu.
INCI: Cocos Nucifera (Coconut) Oil, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Olea Europaea (Olive)
Oil, Aqua, Sodium Hydroxide, Ricinus Communis (Castor) Oil, Vitis Vinifera Seed Oil, Lavandula
Angustifolia Oil, CI 77007, CI 77491.
Waga: 120 g.
Sugerowana cena detaliczna: 10.95 zł
Termin ważności od daty produkcji: 12 miesięcy.
PAO: 3 miesiące.
Kod EAN: 5902249010534

