SKĀBEKLIS

O² + OZONS O³ JŪSU SKAISTUMAM UN LABSAJŪTAI

OZONRELIVE OZONA KOSMĒTIKA
dabīga dermokosmētika, kuras pamatā ir ar skābekli O²/ozonu O³
ozonēta organiska olīveļļa

___________________________________________________________________________
OZONRELIVE 40% OZONĒTA EĻĻA Pluss izsmidzināma
40% OLIO OZONIZZAOTO Plus
Ozonēta organiskā eļļa visam ķermenim un visiem ādas tipiem
Piemērota ķermeņa ikdienas kopšanai, profesionālai lietošanai
medicīnā, skaistumkopšanā un masāžām

Produkta kods: R/207
200 ml

AKTĪVAIS SKĀBEKLIS
OZONS - OZONĪDI
KLIŅĢERĪTE
E VITAMĪNS
ALFA LIPOĪNSKĀBE
OLĪVEĻĻA
SAULESPUĶU EĻĻA
VISAI ĢIMENEI

MITRINA
BARO UN TONIZĒ
MĪKSTINA UN ATVESEĻO ĀDU

Skābeklis - lai āda elpotu.
Ozonīdi - lai dezinficētu ādu un aktivizētu mikrocirkulācijas procesus.
E Vitamīns - antioksidatīva darbība pret brīvajiem radikāļiem, nomierina ādas iekaisumu un apsārtumu.
Kliņģerītes ekstrakts – spēcīgas nomierinošas īpašības jūtīgai un bojātai ādai.
Alfa lipoīnskābe - antioksidants, aizsardzībai pret brīvajiem radikāļiem.
Olīveļļa - līdzīgi kā ādas dabīgais sebums (ādas tauki) veic aizsargājošas, pretgrumbu un paša sebuma atjaunojošas
funkcijas, kā arī pozitīvi ietekmē ādas trofiku, stimulējot epidermas un dermas atjaunošanās procesus.
Saulespuķu eļļa - zīdainai ādai.
Ozonrelive 40% ozonēta organiskā olīveļļa ir profesionāla ķermeņa eļļa, kas papildināta ar diviem dabiskiem komponentiem:
kliņģerītes (Calendula officinalis) ekstraktu un alfa lipoīnskābi. Kliņģērīte, pateicoties karotīnu klātbūtnei, palīdz reģenerēt ādu
pēc saules apdegumu izraisītajiem bojājumiem. Alfa lipoīnskābe, kas pazīstama kā universālais antioksidants, aizsargā ādu,
palielinot audu vitalitāti, novērš toksīnu veidošanos, kuri veicina ādas novecošanos un izjauc ādas kolagēna līdzsvaru šūnās.
Klīniskie pētījumi rāda, ka nepieciešamas tikai 12 nedēļas, lai pēc Ozonrelive ķermeņa eļļas Plus lietošanas, uzlabotu ādas
stāvokli un mazinātu ādas fotonovecošanās pazīmes. Šūnām piegādātais aktīvais skābeklis pasargā ādu no fotonovecošanās,
ādas plankumu un grumbu veidošanās, ir īpaši piemērots pēc saules iedarbības.
Turklāt ozonizētā eļļa pastiprina un izlīdzina iedegumu, kā arī ir spēcīgs mitrinātājs ar “antipīlinga efektu”.
Ozonrelive ķermeņa eļļa Plus ir patīkami smaržojoša, kas ir ideāli piemērota ikdienas lietošanai visam ķermenim, gan nosegtajās
ķermeņa vietās, gan vietās, kas pakļautas ārējās vides tiešai iedarbībai (sejai, kaklam, dekoltē, rokām un kājām), gan arī kopjot
ķermeņa delikātās zonas.
Ozonrelive ķermeņa eļļa Plus aptur brīvo radikāļu rašanos, nomierina sakairinātu ādu un niezi, mitrina un baro ādu, ļauj
izvairīties no kairinošām ādas reakcijām, apsārtuma un ādas lobīšanās. Āda kļūst acīmredzami veselīgāka.
Ozonrelive ķermeņa eļļa ir ideāli piemērota pēc sportiskām aktivitātēm. Masāža, kas veikta ar Ozonrelive ķermeņa eļļu, paātrina
pienskābes izvadīšanu, tādējādi, palīdzot daudz ātrāk atjaunoties muskuļiem pēc nopietnas fiziskas slodzes.
Sastāvs: ozonēta olīveļļa, ciklopentasiloksāns, cikloheksaziloksāns, tokoferilacetāts, saulespuķu (Helianthus Annuus) eļļa,
kliņģerītes (Calendula officinalis) ekstrakts, tioktīnskābe, smaržviela.
Piesardzības pasākumi: sargāt no bērniem. Ārējai lietošanai. Pirms produkta lietošanas iepazīstieties ar tā sastāvu. Nav
ieteicams cilvēkiem, kuri ir jutīgi pret kādu no sastāvdaļām. Sargāt no tiešiem saules stariem, uzglabāt vēsā, sausā vietā. Ja rodas
kairinājums, nekavējoties pārtrauciet lietošanu un vajadzības gadījumā meklējiet medicīnisko palīdzību. Ja nokļūst acīs, skalot ar
lielu daudzumu ūdens.
Ražotājs: OZONOMATIC SYSTEM S.r.l., Via Francesco Paolo Bonifacio 52/54, Roma, Itālija
Izplatītājs: BIOMARK SIA, Brīvības gatve 261, Rīga, LV-1006, tālrunis 27328255 www.biomark.lv

Lai iegūtu vairāk informācijas, apmeklējiet Ozonrelive produktu mājas lapu
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OZONOMATIC SYSTEM S.r.l

WWW.OZONRELIVE.IT
DABĪGI, EKOLOĢISKI PRODUKTI, KAS DRAUDZĪGI CILVĒKAM, DZĪVNIEKIEM UN APKĀRTĒJAI VIDEI

