Oliwa ozonowana „OlivOzoneOil”
Oliwa ozonowana jest produktem leczniczo-kosmetycznym uzyskanym w procesie ozonowania najwyższej
jakości kreteńskiej oliwy z oliwek „Extra Virgin” (nierafinowanej, z pierwszego tłoczenia, tłoczonej na zimno).
Do ozonowania nasza firma stosuje generator ozonu własnej konstrukcji zasilany czystym tlenem. Ozonowana w ten sposób oliwa ma powtarzalną statystycznie, zawsze tą samą zawartość ozonku
(1,2,4
trioksolan) i nie zwiera szkodliwych aldehydów. Powstał w ten sposób jałowy opatrunek mający działanie antybakteryjne, przeciwzapalne i przeciwgrzybiczne. Opóźnia procesy starzenia, ujędrnia, oczyszcza i wygładza skórę.
Wskazania:







przy problemach skórnych, takich jak: atopowe zapalenie skóry, wyprysk kontaktowy, rybia łuska,
łuszczyca
do pielęgnacji skóry podrażnionej, z odparzeniami, odleżynami, pęcherzami, po ukąszeniach
owadów, oparzeniach I-go stopnia
do pielęgnacji skóry po zabiegach chirurgicznych, laseroterapii, depilacji, profilaktycznie stosowany
jest u osób długotrwale unieruchomionych, w pielęgnacji stopy cukrzycowej
przy podrażnieniach skóry spowodowanych działaniem środków chemicznych w tym detergentów,
jako podłoże dla leków recepturowych, środków kosmetycznych i farmaceutycznych
do stosowania na skórę
po wysiłku fizycznym (zakwasy)

Działanie:







łagodzi oparzenia słoneczne
spowalnia proces starzenia skóry odmładzając, ujędrniając i wygładzając ją
działa antybakteryjnie, przeciwgrzybiczo i przeciwzapalnie, oczyszcza skórę rewitalizując ją poprzez
natlenianie
poprawia krążenie krwi i limfy, przyspiesza dostarczanie tlenu do tkanek zmniejszając stany zapalne
i zastój płynów charakterystyczny dla cellulitu
przyspiesza gojenie uszkodzonej skóry
działa wewnątrzkomórkowo niwelując zakwasy powstałe po wysiłku fizycznym.

Stosowanie:



pielęgnacja kosmetyczna - cienką warstwą oliwy pokryć suchą skórę (2 do 4 razy dziennie);
jeżeli jest taka potrzeba po godzinie zmyć oliwkę tonikiem lub ciepłą wodą z mydłem
leczniczo - nasączyć oliwką jałową gazę i przyłożyć na miejsca zmienione chorobowo na 1 godzinę
do 3 razy dziennie, usunąć opatrunek, nie ścierać pozostałości.

Przechowywanie:









butelka farmaceutyczna jest wykonana z ciemnego szkła i posiada nakrętkę z zabezpieczeniem
przed otwarciem należy skontrolować stan nakrętki - powinna być nienaruszona
preparat powinien być przechowywany w oryginalnym opakowaniu w ciemnym, chłodnym miejscu,
poza zasięgiem dzieci; nie jest to produkt spożywczy
przed użyciem wymieszać zawartość poprzez kilkakrotne przekręcanie butelki dnem do góry; osad
na dnie jest zjawiskiem naturalnym; przy przechowywaniu preparatu w lodówce oliwa może być
gęsta uniemożliwiając jest wylanie; po wyjęciu butelki z lodówki zaczekać aż oliwa ogrzeje się
wylać potrzebną ilość oliwki na spodeczek i zakręcić butelkę
ozonowana oliwka ma swoisty zapach ozonków
przy przechowywaniu w lodówce preparat jest przydatny do użycia przez 18 miesięcy od daty
produkcji; daty produkcji i przydatności są umieszczone na etykiecie.

