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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/202              
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. 
Hialuronskābe – pret ādas novecošanos, palielina audu plastiskumu un nodrošina optimālu ādas mitrināšanu. 
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. 
 
Intensīvais sejas Bio krēms Pluss ir bagāts ar kolagēnu, hialuronaskābi un ozona skābekļa kompleksu. Tas ir lieliski piemērots 
nobriedušai un saspringtai ādai. Šis liftinga krēms pārveido un atjauno nogurušu un laika ietekmētu sejas ādu, tas to uzmundrina 
un dziļi baro.  
Nātrija hialuronāts ir hialuronskābes sāls. Hialuronskābe ir dermas pamatkomponents, piedalās kolagēna un saistaudu 
veidošanā, ir atbildīga par audu elastību, spēj saistīt lielu daudzumu ūdens molekulas, nodrošinot izcilu   mitrināšanu, tonizēšanu 
un padara ādu mīkstāku. Tā klātbūtne formulā lielās koncentrācijās uzlabo ozona eļļas un citu aktīvo sastāvdaļu reģeneratīvās 
īpašības. Augstas koncentrācijas hialuronskābei ir pievienoti jāņmaizītes koka (Ceratonia Siliqua) sveķi un augu izcelsmes 
kollagēns,kas nodrošina “filling” efektu.  
Augstas koncentrācijas hialuronskābei ir brīnišķīgs pretnovecošanās efekts. Vājina izteiktas sejas vaibstu grumbas mutes, pieres 
un acu zonā. Būtiskas ir ozona izdalītā aktīvā skābekļa pozitīvās īpašības, kas pastiprina visus šī krēma Anti Age efektus  jau pēc  
pirmajām lietošanas reizēm. 
Lieliski piemērots arī vīriešiem pēc skūšanās. Samazina ikdienas kairinājumu no skuvekļa un ādas izsitumus. 
 

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, smaržviela, pantenols, 
tokoferilacetāts, nātrija hialuronāts, 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 Pluss  
BIOCREMA INTENSIVA VISO PLUS 
ANTI AGE nobriedušai ādai 
 

 
AKTĪVAIS SKĀBEKLIS     
OZONS - OZONĪDI 
E VITAMĪNS  
HIALURONSKĀBE 
PANTENOLS 
100% ORGANISKS 
VIŅAI UN VIŅAM 

 
 

 
PAĀTRINA ŠŪNU METABOLISMU 
ANTI AGE 
PRETGRUMBU EFEKTS 
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