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SKĀBEKLIS O² + OZONS O³ JŪSU SKAISTUMAM UN LABSAJŪTAI   
OZONRELIVE OZONA KOSMĒTIKA 
dabīga dermokosmētika, kuras pamatā ir ar skābekli O²/ozonu O³ 
ozonēta organiska olīveļļa 

 
  

OZONOMATIC SYSTEM S.r.l                                                WWW.OZONRELIVE.IT  

DABĪGI, EKOLOĢISKI PRODUKTI, KAS DRAUDZĪGI CILVĒKAM, DZĪVNIEKIEM UN APKĀRTĒJAI VIDEI 

       
 
Produkta kods: R/203              
200 ml 

Skābeklis  - lai āda elpotu. 
Ozonīdi -  lai dezinficētu ādu un aktivizētu mikrocirkulācijas procesus. 
E Vitamīns -   antioksidatīva darbība pret brīvajiem radikāļiem, nomierina ādas iekaisumu un apsārtumu. 
Tējas koka eļļa – spēcīga antiseptiska, antibakteriāla, pretsēnīšu darbība ar dezodorējošām, pretiekaisuma un 
dziedinošām īpašībām. 

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. 
 

Ozonrelive 50% ozonēta organiskā olīveļļa  ir profesionāla ķermeņa eļļa, kas bagātināta ar tējas koka (Melaleuca Alternifolia) eļļu 
un E vitamīnu. Sabalansēts trīs dabisko produktu maisījums padara Ozonrelive ķermeņa eļļu par labāko izvēli pat visjutīgākajai 
ādai. Ozonrelive ķermeņa eļļu var izmantot visam ķermenim, eļļa ir bez smaržas, ar ļoti augstu ozona un skābekļa koncentrāciju. 
Tā aizsargā un uztur veselīgu jebkura tipa ādu, paātrinot ādas šūnu atjaunošanās procesus. Pateicoties tējas koka eļļas īpašībām, 
tā ir spēcīgs antiseptisks, antibakteriāls, pretsēnīšu un pretiekaisuma  līdzeklis.  

Ozonrelive ķermeņa eļļa mitrina, baro un atdzīvina sausu un sasprēgājušu ādu, kā arī balansē taukainas ādas tauku veidošanās 
procesus. 

Ieteicams arī šo ķermeņa eļļu lietot pirms katras reizes, kad ķermenis tiek pakļauts saules iedarbībai.  

Uzklājot šo eļļu uz matiem (pēc tam tos izmazgājot ar Ozonrelive šampūnu), tā ir lielisks pretblaugznu līdzeklis.  Aktīvais skābeklis 
dziedē galvas ādu, stimulējoši iedarbojas uz mata sīpolu, piešķir matiem spīdumu un veselīgumu. Tā ir lieliski piemērota stresam 
pakļautiem un krāsotiem matiem. 
Eļļā esošais E vitamīns padara to piemērotu lietošanai pēc depilācijas jeb matiņu likvidēšanas, jo samazina niezi un apsārtumu. 
Ozonrelive ķermeņa eļļa ir ļoti noderīga grūtniecības laikā radušos striju profilaksei.  

Medicīnā tas ir lielisks palīglīdzeklis, ārstējot autiņbiksīšu izsitumus, piena sēni, dermatīta un ādas bojājumus.  To izmanto vieglu 
apdegumu, pūtīšu un furunkulozes, pēdu mikozes, psoriāzes, herpes simplex gadījumos, pie  maksts sausuma un citām 
ginekoloģiskām problēmām, izgulējumiem, diabētiskās pēdas aprūpē, auss kanāla ekzēmas un citos gadījumos. 

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, tējaskoka (Melaleuca Alternifolia) eļļa. 

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 

OZONRELIVE 50% OZONĒTA EĻĻA izsmidzināma 
 50% OLIO OZONIZZATO SPRAY 
Ozonēta organiskā eļļa visam ķermenim un visiem ādas tipiem 
Piemērota ķermeņa ikdienas kopšanai, profesionālai lietošanai 
medicīnā, skaistumkopšanā un masāžām 

 
AKTĪVAIS SKĀBEKLIS     
OZONS - OZONĪDI 
E VITAMĪNS  
OLĪVEĻĻA 
TĒJAS KOKA EĻĻA 
VISAI ĢIMENEI 

 
 

MITRINA 
BARO UN TONIZĒ 
MĪKSTINA UN ATVESEĻO ĀDU 
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