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Bio Oil 60ml
 

Cena: 33,49 PLN

Opis słownikowy

Miejsce
stosowania

rozstępy, blizny

Podmiot
odpowiedzialny

Orkla Care

Postać olejek

Typ produktu kosmetyk

Opis produktu
 

Bio-Oil® – sekret milionów kobiet na całym świecie

Specjalistyczna pielęgnacja skóry z bliznami i rozstępami. Numer 1 na blizny i rozstępy w 20 krajach, w tym w Polsce*

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

Wszechstronne zastosowanie produktu Bio-Oil:

BLIZNY.

Bio-Oil pomaga poprawić wygląd nowych i istniejących blizn (pooperacyjne, pourazowe oraz pooparzeniowe)
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ROZSTĘPY.

Bio-Oil zmniejsza możliwości wystąpienia rozstępów w trakcie ciąży, okresów szybkiego wzrostu u nastolatków, a także wahań
wagi. Pomaga również poprawić wygląd już istniejących rozstępów.

NIERÓWNOMIERNY KOLORYT SKÓRY.

Bio-Oil pomaga poprawić wygląd zmian pigmentacyjnych oraz przebarwień spowodowanych zmianami hormonalnymi,
odbarwieniami skóry lub nadmiernym nasłonecznieniem.

SKÓRA STARZEJĄCA SIĘ.

Bio-Oil pomaga wygładzić i wyrównać koloryt skóry z oznakami starzenia się i ze zmarszczkami, zarówno na twarzy jak i na
ciele.

SKÓRA ODWODNIONA.

Bio-Oil pomaga uzupełnić naturalną barierę lipidową skóry, która została osłabiona w wyniku działania niekorzystnych warunków
atmosferycznych, wody z dużym natężeniem składników chemicznych, częstych kąpieli, wysuszającego działania klimatyzacji i
ogrzewania.

BADANIA KLINICZNE DOWIODŁY, ŻE BIO-OIL SKUTECZNIE POPRAWIA WYGLĄD SKÓRY

BLIZNY

Poprawa wygl?du blizn u
92% badanych osób po 8

tygodniach

(proDERM, 2010)

ROZST?PY

Istotna poprawa wygl?du
rozst?pów u 100% badanych

osób po 8 tygodniach

(proDERM, 2010)

NIERÓWNOMIERNY
KOLORYT SKÓRY

Poprawa w zakresie
nierównomiernego kolorytu

skóry na twarzy u 86%
badanych osób po 12
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tygodniach.

(Thomas J. Stephens &
Associates, 2011)

SKŁAD

WITAMINA E

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

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

Olejek lawendowy znany jest ze swoich właściwości pielęgnacyjnych, uspokajających i kojących. Jest również naturalnym
środkiem antyseptycznym.

OLEJEK ROZMARYNOWY

Olejek rozmarynowy pomaga odżywić skórę oraz utrzymać ją w dobrej kondycji, ma również właściwości kojące oraz łagodzące.

OLEJEK RUMIANKOWY

Olejek rumiankowy znany jest ze swoich właściwości przeciwzapalnych, działa na skórę kojąco i uspokajająco. Jest szczególnie
wskazany w pielęgnacji skóry wrażliwej.

PURCELLIN OIL™

Przełomowy składnik PurCellin Oil™ zmienia konsystencję produktu, dzięki któremu olejek Bio-Oil jest lekki, nietłusty i lepiej
absorbowany przez skórę. PurCellin Oil™ działa też zmiękczająco na skórę, dzięki czemu skóra staje się miękka, gładka i
elastyczna.

SPOSÓB UŻYCIA

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.
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Wskazówki i środki ostrożności:

Przeczytaj załączoną ulotkę. Tylko do użytku zewnętrznego. Tylko do użytku zewnętrznego. Nie stosować na uszkodzoną skórę. W
bardzo rzadkich przypadkach podrażnienia należy przerwać stosowanie produktu. Indywidualne rezultaty mogą się różnić.
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