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Bio-oil uniwersalny olejek do twarzy i ciała 60 ml (blizny,
rozstępy)
 

Cena: 32,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 ml

Postać Olejki

Producent CEDERROTH

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Kosmetyk Bio-oil w postaci uniwersalnego olejku do twarzy i ciała jest produktem specjalistycznym, który ma delikatną formułę
dostosowaną do wymagającej skóry. Produkt jest hipoalergiczny i może być stosowany także przez pacjentów z wrażliwą skórą. To
poza tym wyrób niekomedogenny, który nie przyczynia się do powstawania zaskórników. Olejek Bio-oil może być stosowany również
przez kobiety w ciąży oraz matki karmiące piersią (z pominięciem okolic brodawek piersiowych).

Na co jest uniwersalny olejek do twarzy i ciała Bio-oil? Wskazaniem do stosowania kosmetyku jest pielęgnacja skóry nadmiernie
przesuszonej, starzejącej się, z rozstępami, przebarwieniami oraz z bliznami. Kosmetyk szybko się wchłania i nie pozostawia po aplikacji
na skórze nieprzyjemnego tłustego filmu. Funkcją Bio-oil jest nawilżenie skóry i jej odżywienie oraz utrzymanie jej w odpowiedniej
kondycji, poza tym kosmetyk ma działanie przeciwzapalne i kojące oraz chroni przed przedwczesnym starzeniem się skóry.

W opakowaniu znajduje się 60 ml uniwersalnego olejku do twarzy i ciała Bio-oil. W skład kosmetyku wchodzą takie składniki jak np.
witamina E i olejek rumiankowy oraz olejki lawendowy i rozmarynowy, a oprócz tego olejek nagietkowy. Formuła produktu zawiera
również PurCellin Oil, czyli składnik zmieniający konsystencję produktu na lekką i nietłustą, a przy tym ułatwiający wchłanianie się
składników odżywczych kosmetyku przez skórę. Szczegółowe informacje o składzie kosmetyku można znaleźć na jego opakowaniu.

Jak stosować kosmetyk Bio-oil w postaci uniwersalnego olejku do twarzy i ciała? Kosmetyk powinien być stosowany zgodnie z
zaleceniami producenta, poza tym przeznaczony jest wyłącznie do użytku zewnętrznego. Jeśli olejek będzie aplikowany na blizny,
bardzo ważne, aby rozpocząć jego aplikację, dopiero gdy rana się zagoi, ponieważ olejek nie może być nakładany na skórę uszkodzoną. 
Kosmetyk Bio-oil w postaci uniwersalnego olejku do twarzy i ciała należy aplikować na skórę dwa razy dziennie. W tym celu należy
niewielką ilość produktu nanieść na dłonie, a następnie okrężnymi ruchami wmasowywać olejek w miejsce docelowe opuszkami palców,
aż ten całkowicie się wchłonie. Kuracja z zastosowaniem kosmetyku Bio-oil powinna trwać nie krócej niż 3 miesiące. Jeśli pacjentka jest
w ciąży, powinna rozpocząć stosowanie kosmetyku w II trymestrze i wmasowywać olejek w skórę na brzuchu, biodrach, udach,
piersiach i plecach, aplikując go dwa razy dziennie. W czasie stosowania kosmetyku Bio-oil należy unikać jego kontaktu z oczami. Jeśli
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przypadkowo uniwersalny olejek do twarzy i ciała dostanie się do oczu, należy niezwłocznie przemyć je wodą.

Uniwersalny olejek do twarzy i ciała Bio-oil ma przeciwwskazania. Przeciwwskazaniem jest nadwrażliwość pacjenta na składniki
aktywne produktu, więc w przypadku wystąpienia objawów nadwrażliwości należy przestać stosować kosmetyk. W rzadkich
przypadkach olejek powoduje podrażnienia – jeśli pacjent zauważy u siebie objawy podrażnienia, powinien przerwać stosowanie
kosmetyku.

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.

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