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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/229             
30 ml 
Skābeklis  - lai āda elpotu. 
Ozonīdi -  lai dezinficētu ādu un aktivizētu mikrocirkulācijas procesus. 
Hialuronskābe – pret ādas novecošanas, palielina audu plastiskumu un nodrošina optimālu ādas mitrināšanu. 
Vīnogu miziņas cilmes šūnas – spēcīgs Anti Age efekts 
Melleņu ekstrakts  – antioksidants, stimulē kolagēna veidošanos 
 
Ozonrelive Sejas serums (emulsijas želeja / kosmētiskie pilieni) ar aktīvo skābekli, zaļo vīnogu miziņu cilmes šūnām, jūras 
kolagēnu, hialuronskābi un melleņu ekstraktu. 
Spēcīgs pretnovecošanas serums, piemērots nobriedušai ādai. 
Bieži pēc 35 gadu vecuma sejā parādās mīmikas krunkas, jo īpaši virs vaigu kauliem, pierē, ap acīm un lūpu kaktiņos, kas kļūst 
izteiktākas un acīmredzamas. Āda sāk zaudēt savu tonusu un elastību. 
Ozonrelive Sejas Serums ar aktīvo skābekli brīnišķīgi iedarbojas uz ādu. Lietojot šo serumu, miljoniem aktīvā skābekļa molekulas 
tiek pārnestas uz ādu, paātrinot šūnu vielmaiņu. Augu cilmes šūnas, kas satur hidroksiprolīnu *, samazina jau esošās grumbas un 
novērš jaunu grumbu veidošanos.  
Jūras kolagēns kopā ar hialuronskābi sniedz ādai vitalitāti, elastību un tonusu. Aizsargā pret saules staru un vispārējo laika 
apstākļu ietekmi. Šajā formulā esošajam melleņu ekstraktam ir nomierinoša iedarbība uz ādu un ādas apsārtumu. Tas nostiprina 
tās dabisko aizsargslāni, kas uzlabo izskatu. 
 

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: pēc rūpīgas ādas attīrīšanas uzklājiet dažus pilienus seruma no rīta vai vakarā uz sejas un/vai kakla. Maigi iemasējiet, 
līdz serums kopā ar miljoniem aktīvo skābekļa daļiņu tiek pilnībā absorbēts. Lai pabeigtu skābekļa darbību, 

iesakām uzklāt Ozonrelive sejas krēmu. Lielisks lietošanai pirms grima.  

* Viela ar mitrinošām spējām, kas ir ļoti aizsargājoša. 

Sastāvs: ozonēts ūdens, vīnogu (Vitis Vinifera) augļu Meristem šūnu kultūra, melleņu (Vaccinium Myrtillus) augļu ekstrakts, 
pantenols, nātrija hialuronāts,kālija sorbāts, nātrija dehidroacetāts, nātrija benzoāts, 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 SEJAS SERUMS AR AKTĪVO SKĀBEKLI  
 SIERO VISO OSSIGENO ATIVO 
ANTI AGE nobriedušai ādai, grumbu liftings, ādas reģenerācija 
 

 
AKTĪVAIS SKĀBEKLIS     
OZONS - OZONĪDI 
HIALURONSKĀBE 
VĪNOGU MIZIŅAS CILMES ŠŪNAS 
MELLEŅU EKSTRAKTS 
100% ORGANISKS 
VIŅAI UN VIŅAM 

 
 

 
PAĀTRINA ŠŪNU METABOLISMU 
ANTI AGE 
PRETGRUMBU EFEKTS 
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