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OZONELLA oliwa z oliwek 100 ml
 

Cena: 37,90 PLN

Opis słownikowy

Producent ONKOMED

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Opis 

 

Ozonella jest preparatem naturalnym, którego składnikiem bazowym jest najwyższej jakości oliwa z oliwek. Podczas procesu
technologicznego została trwale nasycona ozonem. 

Z charakteru wiązań ozonowych wynika 18 miesięczna trwałość preparatu. Ozonella w kontakcie z płynami ustrojowymi uwalnia
aktywny ozon, którego dobroczynny wpływ jest dodatkowo wzmacniany przez powszechnie znane pielęgnujące i rewitalizujące działanie
samej oliwy.

Ozonella dzięki swej oleistej postaci i stopniowemu uwalnianiu ozonu jest łatwa w stosowaniu, szybko i skutecznie wchłania się
przenikając do głębokich warstw skóry i długo działa w miejscu aplikacji.

Ozonellę można stosować bezpośrednio na zmienioną, wysuszoną skórę. Dzięki zawartym w oliwie jednonienasyconym kwasom
tłuszczowym, znacznej ilości witaminy E i roślinnych polifenoli, działa również ochronnie, pielęgnująco i rewitalizująco na wysuszoną i
zniszczoną skórę.

 

Zastosowanie

Oliwa ozonowana Ozonella wspomaga proces rewitalizacji skóry, chroni i pielęgnuje skórę, regeneruje każdą jej warstwę. Ozonella
znajduje szereg zastosowań w ochronie i pielęgnacji skóry oraz w procesie jej rewitalizacji.

Stosowana w redukcji przebarwień Ozonella poprawia również wygląd i koloryt skóry oraz zapobiega powstawaniunnowych zmian. Koi i
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łagodzi podrażnienia, pozostawiając skórę gładką i jednolitą.Ozonella działa ochronnie, natleniająco i rewitalizująco na tkanki oraz
poprawiawygląd wysuszonej skóry.

Ozonellę stosujemy w:

terapii wspomagającej w leczeniu trądziku różowatego, trądziku młodzieńczego, atopowego zapalenia skóry,  

odleżynach I-V stopnia,  

wszelkiego rodzaju oparzeniach, odparzeniach i poparzeniach słonecznych,termicznych itp.,  

łuszczycy,  

grzybicy stóp,  

otarciach lub zdarciach naskórka powstałych w sposób mechaniczny np.: wywrotki dzieci na chodniku,  

kojąco po ukąszeniu komarów i innych insektów,  

 

Sposób użycia

Ozonella przeznaczona jest do stosowania zewnętrznego, miejscowego. Zaleca się stosowanie 2 – 3 razy dziennie nakładając preparat
na skórę, w szczególności na miejsca o zmienionym wyglądzie. Widoczne zmiany wynikające ze stosowania preparatu, można
zaobserwować już w ciągu 5-ciu dni regularnego stosowania.

 

Efekty uboczne

Przy stosowaniu Ozonelli mogą wystąpić miejscowo i krótkookresowo reakcje alergiczne. W takich wypadkach należy niezwłocznie
odstawić preparat i skonsultować się z lekarzem.
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