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BIO OIL olejek 125ml
 

Cena: 43,42 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 125 ml

Postać olejek

Producent CEDERROTH POLSKA S.A.

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Specjalistyczny olejek do pielęgnacji skóry Bio-Oil® to wyjątkowy produkt, obecny na rynku od ponad 30 lat. Został stworzony z myślą o
skórze wymagającej specjalistycznej pielęgnacji i troski. Olejek zadba o Twoją skórę, niwelując rozstępy i blizny różnego pochodzenia,
rozprawi się z niechcianymi przebarwieniami i przywróci jej jednolity koloryt, nawilży ją oraz zabezpieczy przed skutkami
przedwczesnego starzenia.

Skład Olejku Bio-Oil® to starannie wyselekcjonowane, naturalne olejki, witaminy oraz unikalny składnik: PurCellin Oil™, który zmiękcza i
wygładza skórę. To on sprawia, że Olejek Bio-Oil® szybko się wchłania i nie pozostawia na skórze tłustej warstwy.
Olejek jest bardzo wydajny i łatwo się rozprowadza, dzięki czemu wystarczy niewielka ilość, by skutecznie i dogłębnie nawilżyć partię
skóry, która wymaga specjalistycznej pielęgnacji.
Możesz stosować go do pielęgnacji zarówno ciała, jak i twarzy. Jego skuteczność została udokumentowana badaniami klinicznymi, a
poprawa wyglądu skóry widoczna jest już po 2 tygodniach stosowania.

https://bio-oil.com.pl

Skład:

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.
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Właściwości składników:

Olejek z nagietka - regeneruje, nawilża i zmiękcza skórę dając przyjemne uczucie wygładzenia.
Olejek rumiankowy - rozjaśnia blizny. Działa też antyspetycznie, posiada właściwości ujędrniające i przeciwobrzękowe.
Olejek rozmarynowy - zmniejsza widoczność blizn i przebarwień na skórze. Chroni rany przed rozwojem infekcji.
Olejek lawendowy - przyspiesza gojenie ran i zapobiega powstawaniu blizn. Dodatkowo intensywnie nawilża i delikatnie natłuszcza.
Witamina E - to najczęściej stosowany przeciwutleniacz w pielęgnacji skóry. Chroni ją przed szkodliwym działaniem wolnych rodników,
które powodują uszkodzenia skóry i są przyczyną przedwczesnego starzenia.

Przeznaczenie:

Poprawa wyglądu skóry z różnego pochodzenia rozstępami, bliznami, nierównomiernym kolorytem i suchością.

Sposób użycia:

Stosować dwa razy dziennie przez minimum 3 miesiące. W trakcie ciąży stosować od pierwszego trymestru. Indywidualne rezultaty
mogą się różnić. Odpowiedni dla skóry wrażliwej. Niekomedogenny. Nietłusty, szybko się wchłania.
Tylko do użytku zewnętrznego. Nie stosować na uszkodzoną skórę. W bardzo rzadkich przypadkach podrażnienia należy przerwać
stosowanie produktu. Unikać kontaktu z oczami. W przypadku dostania się do oczu przemyć je dokładnie wodą. Przechowywać poza
zasięgiem dzieci. Przechowywać z dala od światła słonecznego.

Przeciwwskazania:

Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu.

Ostrożności:

Nie stosować na uszkodzoną skórę.
W bardzo rzadkich przypadkach podrażnienia należy przerwać stosowanie produktu.
Unikać kontaktu z oczami.
W przypadku dostania się do oczu przemyć je dokładnie wodą.
Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

 Producent:

Orkla Care
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