
___________________________________________________________________________   

___________________________________________________________________________ 
 

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/208              
200 ml 

Skābeklis  - lai āda elpotu. 
Ozonīdi -  lai dezinficētu ādu un aktivizētu mikrocirkulācijas procesus. 
Kliņģerītes ekstrakts – spēcīgas nomierinošas īpašības jūtīgai un bojātai ādai. 

Tējas koka eļļa -  antibakteriāla darbība. 
Olīveļļa – novājinātiem un nespodriem matiem. 
 

Ozonrelive ozonēts šampūns satur ozonētu olīveļļu, tējas koka eļļu un kliņģerītes ekstraktu, kas palīdz atveseļot krāsotus, bojātus 
un trauslus matus.  
Šampūns ir hipoalerģisks, maigs un nav agresīvs, jo tajā nav SLS un SLES.  
Ozonētā olīveļļa galvas ādai sniedz skābekli un uzlabo mikrocirkulāciju. 
Šampūns baro, mitrina un līdzsvaro galvas ādas tauku dziedzeru sekrēciju, tādējādi novērš blaugznu veidošanos. Tējas koka eļļa 
attīra un dezinficē.  
Kliņģerīte ir ar nomierinošām īpašībām – nomierina galvas ādu, atjauno un piešķir matiem veselīgu izskatu, mati ir mīkstāki un 
vieglāk ķemmējami. Pēc šampūna lietošanas mati būs spīdīgi, dzīvīgi un tīri ilgāk. 
Ozonrelive atjaunojošais šampūns ir ļoti maigs, ideāli piemērots cilvēkiem ar jutīgu ādu, tas nodrošina kontrolētu putu veidošanos. 
Šampūns ir ar saudzējošu, bet efektīvu tīrīšo darbību, tas nav agresīvs galvas ādai un neizjauc matu hidrolipīdu aizsargājošo apvalku, 
jo satur decilglikozīdu - neagresīvu virsmaktīvo vielu, kas iegūta no glikozes un ir ļoti saderīga ar ādu. 
Tā ekskluzīvā formula cīnās ar fibrillārās struktūras izmaiņām, atjauno hidrolipīdu apvalciņu, dezinficē galvas ādu un neitralizē 
blaugznas. Mati šķiet viegli, plūstoši un pūkaini. Īpaši piemērots krāsotiem un stressam pakļautiem matiem. Īpašības: atveseļo  ādu, 
to atkārtoti aktivizējot.  
Noderīgs zvīņainas, kairinātas galvas ādas gadījumā, kas cieš no mikrofloras līdzsvara izmaiņām. 
Novērš arī pārmērīgu matu izkrišanu. 
Kā lietot: ieziest uz mitras galvas ādas un matiem. Maigi masēt, atstājot to, lai Iedarbojas dažas minūtes. Rūpīgi izskalojiet ar siltu 
ūdeni. Piemērots ikdienas lietošanai. 
Sastāvs: ozonēts ūdens, nātrija kokoamfoacetāts; dinātrija laureta sulfosukcināts un nātrija laurilsulfoacetāts; decilglikozīds;  

Peg-120 metilglikozes dioleāts; kliņģerītes (Calendula officinalis) ziedu ekstrakts, citronskābe; ozonizēta olīveļļa; tējas koka 
(Melaleuca Alternifolia) eļļa; tetranātrija glutamāta diacetāts; fenoksietanols + etilheksilglicerīns. 

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 OZONĒTS ŠAMPŪNS  
OZONIZED SHAMPOO 
Ozonētas olīveļļas šampūns ar aktīvo skābekli  
Paredzēts stresam pakļautiem un krāsotiem matiem 
Atveseļo galvas ādu 
Piemērots visiem matu tipiem  

 
AKTĪVAIS SKĀBEKLIS     
OZONS - OZONĪDI 
KLIŅĢERĪTE 
TĒJAS KOKS 
OLĪVEĻĻA 

 
 

ATVESEĻO 
BARO UN MĪKSTINA MATUS 
KONTROLĒTA PUTOŠANĀS 
HIPOALERĢISKS 
FIZIOLOĢISKS PH 
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