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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/200              
50 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. 
Polifenoli no vīnogu miziņas - pret ādas novecošanos, sekmē ādas mitrināšanu un elastību. 
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. 
 

Jaunās Airless tehnoloģijas „bezgaisa” pudelē ar pašblīvējošu spiedpogu tiek nodrošināti optimāli apstākļi produkta 
saglabāšanai un aktīvo vielu nemainīgai stabilitātei, tam ir kontrolēta dozēšana un tajā neveidojas  baktēriju 
piesārņojuma risks. 

 

Kā lietot: lietojiet vienu reizi dienā no rīta vai vakarā uz sejas un/vai kakla. Uzklājiet, maigi iemasējot, līdz krēms kopā 
ar miljoniem aktīvo skābekļa daļiņu tiek pilnībā absorbēts. Nenoliedzamā specifiskā ozona skābekļa kompleksa 
smarža tiek koriģēta ar patīkamu aromātu. 

 

Sastāvs: ozonēts ūdens, ozonēta olīveļļa, cetilspirts, glicerilstearāta citrāts, glicerilstearāts, medus, hidrolizēti vīnogu 
augļi, pantenols, tokoferilacetāts, tetranātrija glutamāta diacetāts, etilheksilglicerīns, fenoksietanols. 

 

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 INTENSĪVAIS SEJAS BIO KRĒMS  
 BIOCREMA INTENSIVA VISO 
Īpaši piemērots jaunai ādai, ādai ar noslieci uz nosprostotām  
porām, pūtītēm un akni 
 

 
AKTĪVAIS SKĀBEKLIS     
OZONS - OZONĪDI 
E VITAMĪNS  
VĪNOGU MIZIŅAS POLIFENOLI 
100% ORGANISKS 
VIŅAI UN VIŅAM 

 
 

 
PAĀTRINA ŠŪNU METABOLISMU 
ANTI AGE 
MITRINĀŠANA 
 

www.bi
om

ark
.lv

http://www.biomark.lv/



