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BIO OIL BLIZNY ROZSTĘPY ANTI-AGE KOLORYT SKÓRY
25ml
 

Cena: 6,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

Opis produktu
 

BIO-OIL OLEJEK BLIZNY ROZSTĘPY - 25ml.

Blizny są integralną częścią procesu gojenia i pojawiają się w miejscu rany w wyniku nadmiernej produkcji kolagenu. W miarę upływu
czasu blizny podlegają licznym zmianom, ale z natury są trwałe. Bio-Oil pomaga poprawić wygląd blizn, ale nigdy ich nie usunie.

Bio-Oil należy stosować dwa razy dziennie, przez okres minimum 3 miesięcy. Za pomocą okrężnych ruchów należy wmasować olejek w
miejscu blizny, aż do całkowitego wchłonięcia. W przypadku nowych blizn, Bio-Oil należy stosować dopiero po zakończeniu procesu
gojenia się rany i nie wolno stosować go na uszkodzoną skórę. Indywidualne rezultaty mogą się różnić.

ROZSTĘPY

Kiedy następuje intensywny przyrost masy ciała w krótkim czasie, skóra może ulec gwałtownemu rozciągnięciu, w skutek czego
następuje zerwanie sieci włókien kolagenowych znajdujących się w skórze właściwej. Następnie w procesie gojenia powstają blizny.
Blizny te są widoczne na powierzchni skóry jako rozstępy.

Prawdopodobieństwo powstawania rozstępów zależy od typu skóry, rasy, wieku, diety i nawodnienia skóry. Do najbardziej podatnych na
rozstępy osób należą kobiety w ciąży, kulturyści, młodzież w okresie szybkiego wzrostu i osoby szybko zwiększające masę ciała.

Rozstępy są trwałym uszkodzeniem skóry. Celem stosowania Bio-Oil nie jest ich usunięcie, ale poprawa wyglądu rozstępów.

Bio-Oil należy wmasowywać okrężnymi ruchami w miejscu istniejących już rozstępów, dwa razy dziennie przez minimum 3 miesiące.
Podczas ciąży stosować na miejsca podatne na powstawanie rozstępów takie jak brzuch, piersi, dolna część pleców, biodra, pośladki i
uda, od rozpoczęcia drugiego trymestru ciąży. Indywidualne rezultaty mogą się różnić.
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NIERÓWNOMIERNY KOLORYT SKÓRY

Nierównomierny koloryt skóry pojawia się przy zaburzeniach produkcji melaniny w organizmie. Przyczyną tego mogą być czynniki
zewnętrzne, takie jak: nadmierna ekspozycja na słońce lub stosowanie wątpliwej jakości produktów rozjaśniających skórę lub czynniki
wewnętrzne, takie jak: zmiany hormonalne związane z ciążą, menopauzą lub stosowaniem doustnych środków antykoncepcyjnych. Bio-
Oil pomaga poprawić wygląd nierównomiernego kolorytu skóry.

Bio-Oil należy stosować w miejscach zmian dwa razy dziennie, przez minimum 3 miesiące. Bio-Oil nie zawiera filtrów
przeciwsłonecznnych. Należy najpierw zastosować olejek Bio-Oil i dopiero po całkiwitym jego wchłonięciu nakładać produkty z filtrami
przeciwsłonecznymi. Indywidualne rezultaty mogą się różnić.

SKÓRA STARZEJĄCA SIĘ

Powstawanie zmarszczek zwykle towarzyszące procesowi starzenia się skóry jest wynikiem osłabienia włókien kolagenu i elastyny.
Włókna te zapewniają skórze właściwą sprężystość. Bio-Oil zawiera liczne składniki, które poprawiają elastyczność skóry, czynią ją
delikatniejszą, gładszą i bardziej sprężystą, redukując tym samym widoczność zmarszczek. Ponadto Bio-Oil nawilża skórę poprawiając
układ włókien, napięcie oraz wygląd drobnych linii i zmarszczek.

Bio-Oil należy stosować w miejscach zmian dwa razy na dobę. Indywidualne rezultaty mogą się różnić.

SKÓRA ODWODNIONA

Powierzchnia naskórka ma niewidoczną warstwę tłuszczu, która stanowi naturalną barierę zapobiegającą utracie wilgoci przez skórę. W
bardzo suchym klimacie taka warstwa często nie wystarcza i skóra traci zbyt dużo wilgoci. Codzienne kąpiele lub prysznic mogą to
jeszcze nasilać poprzez zmywanie warstwy lipidowej, związane ze ściągającym działaniem mydła i wody. Bio-Oil uzupełnia naturalną
barierę lipidową skóry pomagając przywrócić jej funkcję ochronną, którą jest zatrzymywanie wilgoci.

Bio-Oil należy stosować dwa razy dziennie. Indywidualne rezultaty mogą się różnić.

RECEPTURA

W skład receptury Bio-Oil wchodzą wyciągi z roślin oraz witaminy w postaci olejku. Bio-Oil zawiera przełomowy składnik PurCellin Oil™,
zmieniający konsystencję produktu, dzięki czemu olejek jest lekki i nietłusty zapewniając równocześnie łatwiejszą absorbcję składników
odżywczych zawartych w witaminach i wyciągach roślinnych.

 

Bio-Oil był poddany ocenom bezpieczeństwa stosowania zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie
produktów kosmetycznych. Oceniono profil toksyczności, budowę chemiczną, stężenie składników i całkowity poziom dziennego
narażenia na każdy zastosowany składnik i uznano produkt za bezpieczny do stosowania (w tym do stosowania przez kobiety w ciąży).
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