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BIO OIL 60 ml
 

Cena: 36,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 ml

Producent CEDERROTH POLSKA S.A.

Rejestracja KOSMETYKI

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Bio-Oil, olejek na rozstępy i blizny, 60 ml

Opis
Bio-Oil

Olejek na rozstępy i blizny – lekki, nietłusty kosmetyk, który poprawia wygląd świeżych oraz starszych blizn. Olejek wielofunkcyjny,
sprawdzi się w pielęgnacji skóry narażonej na powstawanie rozstępów, przy bliznach oraz przy skórze dojrzałej, odwodnionej. Kosmetyk
może być stosowany przed i w czasie ciąży.

Skład według INCI
Paraffinum Liquidum, Triisononanoin, Cetearyl Ethylhexanoate, Isopropyl Myristate, Retinyl Palmitate, Helianthus Annuus Seed Oil,
Tocopheryl Acetate, Anthemis Nobilis Flower Oil, Lavandula Angustifolia Oil, Rosmarinus Officinalis Leaf Oil, Calendula Officinalis Extract,
Glycine Soja Oil, BHT, Bisabolol, Parfum, Alpha-lsomethyl lonone, Amyl Cinnamal, Benzyl Salicylate, Citronellol, Coumarin, Eugenol,
Farnesol, Geraniol, Hydroxycitronellal, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Limonene, Linalool, CI 26100.

Właściwości
Olejek na rozstępy i blizny, Bio-Oil

Kosmetyk o lekkiej, nietłustej formule, nie pozostawia śladów na ubraniach.
Olejek pozbawiony jest tlenu, dzięki czemu składniki w nim zawarte zachowują swoje dobroczynne właściwości.
Produkt łączy w sobie wyciągi roślinne oraz witaminy.

Olejek pomaga poprawić wygląd świeżych oraz już istniejących blizn.
Bio-Oil zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia rozstępów w trakcie ciąży, okresu szybkiego wzrostu u nastolatków, w przypadku
wahań wagi, produkt pomaga poprawić wygląd rozstępów już istniejących.
Produkt poprawia wygląd zmian pigmentacyjnych, a także przebarwień spowodowanych zmianami hormonalnymi, odbarwieniami skóry
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 czy nadmiernym nasłonecznieniem.

Pomaga wygładzić i wyrównać koloryt skóry z oznakami starzenia się i zmarszczkami, na ciele jak i na twarzy.
Olejek pomaga uzupełnić naturalną barierę lipidową skóry, która została osłabiona w wyniku niekorzystnych czynników
atmosferycznych, wody, częstych kąpieli, działania klimatyzacji i ogrzewania.

Składniki aktywne:

Olejek z rozmarynu, nagietka, lawendy i tymianku – które działają regenerująco, kojąco i łagodząco.

Witamina E – jest najczęściej stosowanym przeciwutleniaczem w pielęgnacji skóry, wspomaga utrzymanie zdrowego wyglądu skóry,
chroni ją przed szkodliwym działaniem wolnych rodników, które powodują uszkodzenia skóry i są przyczyną przedwczesnego starzenia.

PurCellin Oil™ – składnik który pozwolił na stworzenie produktu w postaci olejku o lekkiej i nietłustej konsystencji. Dzięki temu kosmetyk
idealnie się wchłania, odżywia i nawilża skórę, dodatkowo olejek zmiękcza skórę, staje się ona miękka, gładka i lepiej wygląda.

Przeznaczenie
Stosować w przypadku: blizn, rozstępów, nierównomiernego kolorytu skóry, skóry starzejącej się, skóry odwodnionej. W codziennej
pielęgnacji jako serum do twarzy, balsam po goleniu, bazę pod makijaż, rozświetlacz do twarzy, olejek do masażu ciała, serum do skórek
wokół paznokci, olejek do stóp.

Stosowanie
Olejek Bio-Oil należy stosować w miejscach dotkniętych problemem, dwa razy dziennie przez minimum trzy miesiące. W okresie ciąży
stosować minimum dwa razy dziennie, od rozpoczęcia drugiego trymestru.

Uwagi
Nie stosować na uszkodzoną skórę.
Przechowywać w chłodnym miejscu, z dala od światła słonecznego.

Opakowanie:
60ml

Producent
ORKLA CARE S.A.
ul. Polna 21
05-250 Radzymin

 

Galeria
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