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Bio-oil uniwersalny olejek do twarzy i ciała 200 ml (blizny,
rozstępy)
 

Cena: 73,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 200 ml

Postać Olejki

Producent CEDERROTH

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Kosmetyk Bio-oil w postaci olejku na rozstępy i blizny to uniwersalny produkt do twarzy i ciała, który jest preparatem o lekkiej i
nietłustej konsystencji. Olejek dobrze rozsmarowuje się na skórze i bez trudu się wchłania. Jest to też kosmetyk niekomedogenny oraz
hipoalergiczny, który mogą aplikować także ci, którzy mają skórę wrażliwą, poza tym może być stosowany przez kobiety spodziewające
się dziecka i karmiące piersią (z pominięciem okolic brodawek sutkowych).

Na co jest olejek Bio-oil? Wskazaniem do stosowania kosmetyku jest pielęgnacja skóry wymagającej specjalnego traktowania.
Kosmetyk dobrze sprawdzi się w przypadku skóry przesuszonej oraz starzejącej się. Można również zaaplikować go na blizny i na
rozstępy, poza tym można stosować go profilaktycznie, by zapobiec powstawaniu rozstępów u kobiet ciężarnych (od II trymestru ciąży).
Będzie też pomocny w przypadku problemu nierównomiernego kolorytu skóry. Kosmetyk ma działanie zmiękczające i wygładzające, a
oprócz tego nawilża skórę i odżywia ją oraz redukuje rozstępy i zmniejsza widoczność blizn, dodatkowo wyrównując koloryt skóry.

W opakowaniu znajduje się 200 ml olejku Bio-oil. W skład kosmetyku wchodzą m.in. olejki roślinne. Jest to olejek z nagietka, który ma
właściwości regenerujące i łagodzące stany zapalne oraz olejek lawendowy, który działa kojąco, antyseptycznie i uspokajająco. W
składzie kosmetyku Bio-oil znajduje się również olejek rozmarynowy, który ma właściwości kojące i łagodzące oraz odżywia skórę,
dbając o utrzymanie jej w odpowiedniej kondycji. Kosmetyk Bio-oil ma w formule też olejek rumiankowy, który działa przeciwzapalnie,
uspokajająco i kojąco. W formule nie zabrakło też składnika PurCellin, który sprawia, że olejek jest lekki i nietłusty, a jego składniki
odżywcze łatwiej się wchłaniają. Składnik ten dodatkowo zmiękcza skórę, wygładza ją i uelastycznia. W formule Bio-oil można znaleźć
też witaminę E, czyli silny przeciwutleniacz, który chroni skórę przed wolnymi rodnikami.

Jak stosować olejek Bio-oil? Produkt przeznaczony jest do codziennej pielęgnacji skóry twarzy i ciała. Może być wykorzystany jako baza
pod makijaż lub olejek do masażu ciała. Zaleca się stosowanie olejku Bio-oil najlepiej 2 razy dziennie, delikatnie wmasowując jego
niewielką ilość w skórę, aż wchłonie się w całości. Aby maksymalnie móc wykorzystać właściwości produktu, zaleca się stosowanie go
nie krócej niż 3 miesiące. Pacjentki w ciąży mogą rozpocząć stosowanie kosmetyku od II trymestru. Należy wówczas aplikować olejek 2
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razy dziennie na te obszary ciała, które szczególnie są narażone na powstanie rozstępów. Można zaliczyć do nich brzuch, uda, piersi,
biodra oraz plecy. Stosując kosmetyk Bio-oil, należy dopilnować, aby nie miał on kontaktu z oczami. Jeśli przypadkowo dojdzie do
dostania się olejku do oczu, należy obficie przepłukać je wodą.

Kosmetyk Bio-oil w postaci olejku jest hipoalergiczny i niekomedogenny, jednak niemal każdy inny, ma też przeciwwskazania. Nie
powinny stosować go osoby nadwrażliwe na choć jeden z jego składników. Pojawienie się objawów nadwrażliwości stanowi wskazanie
do przerwania kuracji i konsultacji z lekarzem.

Składniki
Paraffinum Liquidum,Triisononanoin,Cetearyl Ethylhexanoate, Isopropyl Myristate, Retinyl Palmitate, Helianthus Annuus Seed Oil,
Tocopheryl Acetate (Witamina E), Anthemis Nobilis Flower Oil (Olejek rumiankowy), Lavandula Angustifolia Oil (Olejek lawendowy),
Rosmarinus Officinalis Leaf Oil (Olejek rozmarynowy), Calendula Officinalis Extract (Olejek nagietkowy)
Glycine Soja Oil, BHT, Bisabolol, Parfum, Alpha-Isomethyl Ionone, Amyl Cinnamal, Benzyl Salicylate, Citronellol, Coumarin, Eugenol,
Farnesol,Geraniol, Hydroxycitronellal, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Limonene, Linalool, CI 26100.

Charakterystyka

Bio-Oil to specjalistyczny produkt do pielęgnacji skóry, przygotowany aby pomóc poprawić wygląd blizn, rozstępów i
nierównomiernego kolorytu skóry. Bio-Oil pomaga również zmniejszyć możliwość wystąpienia rozstępów w trakcie ciąży
poprzez zwiększenie elastyczności skóry.
Jego unikalna formuła jest także skuteczna w przypadku skóry starzejącej się i odwodnionej. Olejek jest hipoalergiczny oraz
odpowiedni dla skóry wrażliwej.
Receptura Bio-Oil to połączenie ekstraktów roślinnych z rumianku, lawendy, rozmarynu i nagietka oraz witamin zawieszonych
w bazie olejku.

WITAMINA E - jest obecnie najczęściej stosowanym przeciwutleniaczem w pielęgnacji skóry. 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.

Bio-Oil zawiera przełomowy składnik PurCellin Oil™, który zmienia konsystencję produktu, dzięki czemu olejek jest lekki i
nietłusty. Równocześnie zapewnia łatwiejszą absorpcję składników odżywczych zawartych wyciągach roślinnych i witaminach.
Dodatkowo składnik ten działa również zmiękczająco na skórę, dzięki czemu staje się ona miękka, gładka i elastyczna.
Olejek idealnie się wchłania, dobrze odżywia i nawilża skórę, ale przede wszystkim – co potwierdzają liczne badania kliniczne –
skutecznie poprawia jej wygląd.
Bio-Oil® to specjalistyczna pielęgnacja skóry w przypadku:

blizn
rozstępów
nierównomiernego kolorytu skóry
starzejącej się skóry
skóry odwodnionej

Bio-Oil to zaawansowany produkt do skóry wymagającej specjalistycznej pielęgnacji:
posiada badania kliniczne potwierdzające skuteczność stosowania – pierwsze efekty już po 2 tygodniach stosowania w
przypadku blizn i rozstępów.
zawiera przełomowy składnik PurCellin Oil™, dzięki temu olejek jest lekki, nietłusty i szybko się wchłania
posiada doskonałe właściwości okluzyjne, dzięki temu zwiększa elastyczność skóry ograniczając utratę wody z
naskórka

Bezpieczeństwo stosowania:
może być bezpiecznie stosowany przez kobiety ciężarne i karmiące (przy zachowaniu ogólnych zasad higieny oraz z
pominięciem okolic brodawek)
jest hipoalergiczny oraz odpowiedni dla skóry wrażliwej
jest niekomedogenny i nie powoduje powstawania zaskórników
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Właściwości olejku bio-oil na blizny i rozstępy:

Kosmetyk charakteryzuje się lekką, nietłustą formułą, nie pozostawia śladów na ubraniach.
Produkt nie zawiera tlenu, dzięki czemu składniki w nim zawarte zachowują swoje dobroczynne właściwości.
Olejek stanowi połączenie wyciągów roślinnych oraz witamin (składniki naturalne).
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, pomaga także poprawić wygląd rozstępów już istniejących.
Olejek bio-oil może poprawić wygląd zmian pigmentacyjnych, a także przebarwień spowodowanych zmianami hormonalnymi,
odbarwieniami skóry czy nadmiernym nasłonecznieniem.
Sprzyja wygładzeniu i wyrównaniu kolorytu 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.

Przeznaczenie

Olejek bio-oil przeznaczony jest do stosowania 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;
· Jako olejek do masażu ciała;
· Olejek do stóp;
· Serum do pielęgnacji skórek wokół paznokci.

Stosowanie
Stosuj Bio-Oil® dwa razy dziennie. Za pomocą okrężnych ruchów delikatnie masuj skórę opuszkami palców aż do całkowitego
wchłonięcia olejku. Używaj przez okres minimum 3 miesięcy.
W trakcie ciąży wmasowywać Bio-Oil® w skórę w okolicach brzucha, bioder, piersi, pleców oraz ud. Stosuj dwa razy dziennie, od
rozpoczęcia II trymestru ciąży

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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