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Bioskinup® Contour Chega de esconder as olheiras!
Testes de Eficácia
In vivo | Avaliação Clínica
21 voluntários com olheiras e bolsas Sérum facial com 5% de Bioskinup® Contour Aplicação 2 vezes ao dia por 28 dias
Colorimetria | Efeito clareador da olheira
Teste Subjetivo | Avaliação dos voluntários

D0
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Redução de 120% da
TONALIDADE das olheiras (ITA0)

Concentração de Uso
2% a 5%

INCI
Water (and) Butylene glycol (and) PEG-40 Hydrogenated Castor Oil (and) Pfaffia paniculata Root
Extract (and) Ptychopetalum olacoides Bark/Stem Extract (and) Lilium candidum Flower Extract

Um produto com a qualidade:

Endereço
Alameda dos Maracatins, 780 - 1502
Indianópolis - São Paulo - SP
04089-001

Contato

Telefone

contato@i9magistral.com.br
www.i9magistral.com.br

+55 11 3526-5919
0800 038 6267

