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Oliwy ozonowane
dla harmonii ciała
Odkryj spotęgowane działanie oliwy
i oleju lnianego! W kontakcie z płynami
i wydzielinami ustrojowymi (pot, etc.)
uwalniany jest aktywny OZON, który
wzmacnia dobroczynne działanie
samej oliwy i oleju lnianego.
Skład to jedynie oliwy i OZON, bez
dodatków. Naturalny zapach i kolor.
Ozonella - ozonowana oliwa z oliwek
To naturalny preparat na bazie
najwyższej jakości oliwy z oliwek, która
dodatkowo została trwale nasycona
ozonem.
Zawiera jednonienasycone kwasy
tłuszczowe oraz dużą ilość witaminy E
i roślinne polifenole,- działa ochronnie,
pielęgnująco i rewitalizująco na
wysuszoną i zniszczoną skórę.
Wspomaga proces rewitalizacji skóry,
chroni i pielęgnuje skórę, regeneruje
każdą jej warstwę.
Redukuje przebarwienia, poprawia
wygląd i koloryt skóry oraz zapobiega
powstawaniu nowych zmian.
Koi i łagodzi podrażnienia,
pozostawiając skórę gładką i jednolitą.
Działa ochronnie, natleniająco
i rewitalizująco na tkanki oraz
poprawia wygląd wysuszonej skóry.
Jest łatwa w stosowaniu, szybko i
skutecznie wchłania się przenikając
do głębokich warstw skóry i długo
działa w miejscu aplikacji.
NOWOŚĆ
Ozonella Len - ozonowany olej lniany
To naturalny preparat na bazie
najwyższej jakości oleju lnianego,
który dodatkowo został trwale nasycony
ozonem.
Zawiera kwasy Omega 3 i Omega 6
oraz Lignany dzięki czemu działa
również ochronnie, pielęgnująco
i rewitalizująco na wysuszoną,
a także zniszczoną skórę.
Wspomaga proces rewitalizacji skóry,
chroni i pielęgnuje skórę, regeneruje
każdą jej warstwę.
Łatwa w stosowaniu, szybko
i skutecznie wchłania się przenikając
do głębokich warstw skóry i działa
długo w miejscu aplikacji.
Oliwy ozonowane stosuje się przy:
terapii wspomagającej w leczeniu trądziku
różowatego, trądziku młodzieńczego,
wszelkiego rodzaju oparzeniach, odparzeniach
i poparzeniach słonecznych, termicznych itp.,
łuszczycy, AZS (atopowe zapalenie skóry),
grzybicy stóp,
otarciach lub zdarciach naskórka powstałych w
sposób mechaniczny np.: wywrotki dzieci
na chodniku,
kojąco po ukąszeniu komarów i innych insektów,
redukcji cellulitu
Widoczne zmiany wynikające ze stosowania
preparatów, można zaobserwować już w
ciągu 5-ciu dni regularnego stosowania.
Preparaty rekomendowane przez
Centrum Leczenia Ran metodą OZONOTERAPII
www.centrumleczeniaran.pl
Biuro handlowe: ONKOMED Sp. z o.o.
UL. Żelazna 82/84 lok.1
00-894 Warszawa
tel. 22 652 13 76
Email: biuro@onkomed.waw.pl

