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BIO OIL olejek 125 ml
 

Cena: 66,24 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 125 ml

Postać olejek

Producent CEDERROTH POLSKA S.A.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Bio Oil delikatny preparat przeznaczony do specjalistycznej pielęgnacji skóry. Wyjątkowy skład olejku, wpływa korzystnie na skórę
niwelując blizny, rozstępy oraz nieestetyczne przebarwienia.

Olejek zapewnia intensywne nawilżenie, działa kojąco po opalaniu. Idealnie nadaje się jako olejek do opalania. Jest nietłusty, odpowiedni
do skóry wrażliwej.W składzie Bio Oil znajduje się między innymi PurCellin Oil, który zmniejsza uczucie tłustości olejku, ułatwia jego
rozprowadzanie i wchłanianie. Olejek pomaga poprawić wygląd nowych i istniejących blizn. Zmniejsza możliwości wystąpienia
rozstępów w trakcie ciąży, szybkiego wzrostu u nastolatków, wahań masy ciała. Korzystnie wypływa również na wygląd istniejących już
rozstępów oraz zmian pigmentacyjnych i przebarwień spowodowanych zmianami hormonalnymi, odbarwieniami skóry lub nadmiernym
nasłonecznieniem. Wygładza i wyrównuje koloryt skóry z oznakami starzenia się i ze zmarszczkami, zarówno na twarzy jak i na ciele.

Witamina E  wspomaga utrzymanie zdrowego wyglądu skóry, chroniąc ją przed szkodliwym działaniem wolnych rodników, które
powodują uszkodzenia skóry i są przyczyną przedwczesnego starzenia. Witamina E zwiększa również poziom nawilżenia naskórka,
dzięki czemu skóra staje się miękka, gładka i elastyczna.
Olejek z nagietka działa regenerująco na komórki i może być stosowany w leczeniu wrażliwej, uszkodzonej lub poparzonej skóry. Łagodzi
stany zapalne i jest wskazany w pielęgnacji drobnych infekcji skórnych, wyprysków oraz podrażnień powierzchownych.
Olejek lawendowy znany jest ze swoich właściwości pielęgnacyjnych, uspokajających i kojących. Jest również naturalnym środkiem
antyseptycznym.
Olejek rozmarynowy pomaga odżywić skórę oraz utrzymać ją w dobrej kondycji, ma również właściwości kojące oraz łagodzące.
Olejek rumiankowy znany jest ze swoich właściwości przeciwzapalnych, działa na skórę kojąco i uspokajająco. Jest szczególnie
wskazany w pielęgnacji skóry wrażliwej.

Skład:
PurCellin Oil, witamina E, olejek z rumianku, olejek z lawendy, olejek z rozmarynu, olejek z nagietka

Stosowanie:
Stosować 2 razy dziennie przez okres minimum 3 miesięcy. W okresie ciąży stosować 2 razy dziennie, od rozpoczęcia drugiego
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Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu.Nie stosować na uszkodzoną skórę.

Przed zastosowaniem produktu zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi na opakowaniu lub ulotce.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.apteko.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

