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

       
 
Produkta kods: R/201              
200 ml 

Skābeklis  - lai āda elpotu. 
Ozonīdi -  lai dezinficētu ādu un aktivizētu mikrocirkulācijas procesus. 
Gotu kola -  lai samazinātu apakšējo ekstremitāšu fizioloģisko pietūkumu un smagumu. 
Zirgkastanis - pret celulītu. 
Kofeīns  - stimulē drenāžu un izvada lieko šķidrumu. 
E Vitamīns -   antioksidatīva darbība pret brīvajiem radikāļiem, nomierina ādas iekaisumu un apsārtumu. 
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 organisks pretcelulīta krēms ar aktīvu ozona skābekļa kompleksu, kofeīnu, gotu kolu, arniku un zirgkastani. 
Cellulīts skar miljoniem sieviešu, kas no estētiskā viedokļa ir kaitinošs traucējums, ko izraisa taukaudu mikrocirkulācijas 
nepietiekamība, kas saistīta ar tauku uzkrāšanos zemādas slāņos un ūdens aizturi audos. 
Lielākā daļa tirgū esošo pretcelulīta produktu sola sniegt lipolītisku efektu, taču tie ne vienmēr ir efektīvi, jo aktīvajām vielām ir 
slikta spēja iekļūt audu dziļajos slāņos un tāpēc tās nespēj aktivizēt mikrocirkulāciju.  
Ozonrelive pretcelulīta ķermeņa krēms sniedz absolūti jaunu pieeju, jo tā pamatā ir ozonēta olīveļļa, kas ozonēšanas procesā 
veido bioloģiski aktīvus ozonīdus. Krēmā esošajiem ozonīdiem, ar absolūtu vieglumu izdodas iekļūt ādas dziļajos slāņos  un 
taukaudos, sasniegt šūnu iekšpusi, aktivizējot metabolismu un intensīvi bagātinot  šūnas un audus ar aktīvo skābekli.   
Gala rezultāts ir mikrocirkulācijas aktivizēšana ar drenējošu, dekongestējošu un lokālu oksigenācijas efektu, tie paši efekti, ko 
iegūtu ar ozona terapiju; turklāt citi krēma aktīvie komponenti, piemēram, kofeīns, gotu kolas, arnikas un zirgkastaņa ekstrakti, 
pateicoties ozonīdiem, kas darbojas arī kā nesējviiela pārējiem komponentiem, precīzi  un ātri tiek nogādāti mērķī un pilnībā 
izmantoti ar efektivitātes potenciālu līdz 100%. 
Vai vēlaties iegūt uzlabojumus, kas ir skaidri redzami uz ķermeņa vēl ātrāk? 
Pietiks, ja apvienosiet Ozonrelive pretcelulīta krēma lietošanu pat ar nelielām fiziskām aktivitātēm. 
Ātra pastaiga stimulē visus ķermeņa muskuļus, ātri sadedzina kalorijas un samazina stresu. 
Ķermeņa krēms Ozonrelive ir piemērots arī celulīta profilaksei, jo palīdz saglabāt gludu un labi barotu ādu. 
Kā lietot: uzklājiet krēmu uz problēmu zonām,  jo īpaši uz vēdera, kājām, gūžām, veiciet pasmasāžu vismaz 4 - 5 minūtes.  
Krēmu ir ieteicams lietot katru dienu vismaz 15-20 dienas. Tad turpiniet procedūras ar Ozonrelive ozonēto ķermeņa eļļu. 
Sastāvs: ozonēta olīveļļa, cetilspirts, glicerilstearāta citrāts, glicerilstearāts, gotu kolas (Centella Asiatica) ekstrakts, kofeīns, 
arnikas (Arnica Montana) ziedu ekstrakts,zirgkastaņa (Aesculus Hippocastanum) sēklu ekstrakts, pantenols, tokoferilacetāts, 
tetranātrija glutamāta diacetāts, etilheksilglicerīns, fenoksietanols, 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 

OZONRELIVE OZONA ĶERMEŅA KRĒMS  
CELULĪTA SKARTAJĀM ZONĀM 
 OZONRELIVE TRATTAMENTO CELLORI ALL`OZONO CON AZIONE 
Kopjošs ozona ķermeņa krēms ar slaidinošu un celulītu mazinošu efektu 
 
AKTĪVAIS SKĀBEKLIS     
OZONS - OZONĪDI 

ĀZIJAS CENTĪLIJA/GOTU KOLA  
ZIRGKASTANIS 
ARNIKAS ZIEDI 
KOFEĪNS 
E VITAMĪNS  
100% ORGANISKS 

 
 

 
PAĀTRINA ĀDAS VIELMAIŅAS PROCESUS 
UZLABO MIKROCIRKULĀCIJU 
SLAIDINOŠS EFEKTS 
PRETCELULĪTA efekts 
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