ZSÍROS, PATTANÁSOS BŐRRE
ARCTISZTÍTÁS
BIO TEAFAOLAJOS ARCTISZTÍTÓ GÉL
75 ml BIOLA512
Bőrkímélő felületaktív anyagai hatékonyan tisztítják és puhítják az érzékeny, zsíros-problémás bőrtípust is. A lenmag kivonata és a glükozidos
tenziddel történő bőrtisztítás következtében kevésbé hajlamos a bőrfelszín a kiszáradásra. Természetes illóolajok keverékével diszkrét, friss
illatú és egyben hozzájárul a megfelelő bőr higiénés állapot kialakulásához
Bőrmegújítás/peeling
BIO MANDULÁS PEELING & MASZK
50 ml BIOLA803
Szalicilsav tartalma és gyümölcssav tartalma hatékonyan távolítja el az elöregedett hámréteget. A
vitalizáló növényi komponensek bársonyos, üde
bőr kialakulását segítik, mert bioaktív tápanyagokkal látják el azt
Nappali arckrém
BIO BÍBORKA ARCÁPOLÓ GÉL 30ml BIOLA802
Bőrgyógyászatilag tesztelt
Nappali hidratáló arcápoló balzsam, amely „time
defence” bioaktív komplex, a bőr tónusát támogató hatóanyagok széles skáláját tartalmazza.
Esszenciális zsírsavakat tartalmazó növényi olajokkal készül. Zsíradékanyag mentes, ezért a kevert és zsíros-problémás bőr ápolására is
alkalmas.
BIO ARONIA TIME CONTROL HIDRATÁLÓ GÉL
30 ml BIOLA515
Különlegesen magas antioxidáns tartalmú nappali arcápoló, amely komplex hidratáló, bőrfiatalító bioaktív hatóanyagkomplex. Az esszenciális
zsírsavakat tartalmazó növényi olajokkal készül.
Az A-, C-, és E-vitaminok, a csipkebogyó és az
arónia szabadgyökfogó hatóanyagaival erős multifunkcionális antioxidáns komplex-szel támogatja a bőr vitalitását. A tartós hidratációt a
lenmag kivonata támogatja.
Éjszakai krém

TUSFÜRDŐ

KOMBINÁLT, VÍZHIÁNYOS BŐRRE

MANGÓ TUSFÜRDŐ 150 ml BIOLA825
S.L.S. és S.L.E.S.-mentes tusfürdő, mely természetes eredetű glükozidos tenzidekkel kíméletesen tisztítja a bőrt. A jojoba bőrtápláló olaja
mellett a hidratáló hatásáról ismert mangó kivonata segíti a selymes és üde, hidratált bőrállapot kialakulását. B3, B5-vitamin és a rozmaring
illóolaja segíti a gyorsabb hámregenerációt,
szalmagyopár és narancs illóolajai támogatják a
higiénikus bőrállapot fenntartását

ARCTISZTÍTÁS
BIO STELLÁRIA TONIK 100 ml BIOLA 808
Az érzékeny bőr alkoholmentes lemosására, tonizálására alkalmas termék. Bőrnyugtató és tápláló
hatóanyagokkal táplálja és kíméletesen tisztítja az
arcbőrt.
BIO KÖKÉNY ARCTEJ 100 ml BIOLA850
BIO RÓZSA TONIK 100 ml BIOLA828
Az érzékeny, normál és száraz bőr tonizáló, bőrnyugtató, 1-2 perces hatóidő után leöblíthető,
alkoholmentes ápolószere. Kellemesen üde, felfrissült bőrérzetet biztosít a bio rózsa, eukaliptusz és orvosi zsálya illóolajok kompozíciója.
Az édesgyökér és a stellária kivonata, a mannitol és allantoin jelenlétében a B5-vitaminnal hámregenerációt és a bőrnyugtató
hatást támogatja. A vitális anyagcserét a csipkebogyóban lévő
flavonoidok és C-vitamin segítik az E-vitamin támogatásával.

ÉRETT ZSÍR ÉS VIZHIÁNYOS BŐRRE
ARCTISZTÍTÁS
BIO KÖKÉNY ARCTEJ 100 ml BIOLA850
Érzékeny, rozaceás és száraz bőrre, S. L. S.- és S.
L. E. S.-mentes kíméletes sminkeltávolító. Az arc
áttörlését követően leöblítendő. A bőrregenerációt támogató orvosi somkórót és eukaliptusz- és
citromfű illóolajat tartalmaz.

BŐRMEGÚJÍTÁS/PEELING
BIO MANDULÁS PEELING & MASZK 50 ml BIOLA803 lásd előbb

BEARBERRY SZEMKÖRNYÉKÁPOLÓ GÉL
15 ml BIOLA908
Kevert és zsíros bőrre, a bőr kisimulását elősegítő hyaluronsavas, gyógynövény kivonatokat
tartalmazó gél.

TUSFÜRDŐ
TEAFAOLAJOS TUSFÜRDŐ ÉS SAMPON
200 ml BIOLA806
Normál és zsíros bőrre is. Bőr és környezetbarát
detergenseket tartalmaz (S.L.S. mentes). B5-, B3és biotin vitaminokat tartalmaz. A bőr természetes védelmét támogató, teafa- és boróka illóolajokkal készül. Támogatja az egészséges fejbőr
kialakulását és a hajszálképződést.

Nappali arckrém
BIO GRÁNÁTALMA NAPPALI HIDRATÁLÓ
ARCKRÉM 30 ml BIOLA827
Nappali hidratáló arckrém. Bőrtónust fokozó antioxidáns bioaktív komponensek üde és feszes
bőr kialakulását segítik. Diszkrét illatát a természetes illóolajok adják. Apiterápiás (méhészeti)
összetevőt nem tartalmaz!

BIO BIRS-JÁZMINPAKÓCÁS ARCKRÉM
30 ml BIOLA809
BIODINAMIKUS TERMELÉSBŐL SZÁRMAZÓ HATÓANYAGOKKAL DEMETER-International e.V.
A száraz bőr ápolására készült arckrém. Esszenciális zsírsavakkal (bőrtápláló jojoba, avokádó és
szezámolajok), valamint vörösherecsíra, majoránna, bazsalikom, lucerna, és tönköly-búza kivonatokkal készül. B3-, B5-, és A vitaminok a nagy
mennyiségű hyaluronsav és lenmag valamint csicsóka kivonat melyek tartósan üde, hidratált és feszes bőrállapotot segítenek elő.

BIO GRÁNÁTALMA-ARGÁN TIME DEFENCE
KRÉM 30 ml BIOLA821
Komplex rejuvenáló és tápláló arckrém, amely
az érett bőr revitalizálására és krémpakolásként
szolgál. Goji és a gyömbér kivonata az argán és
a gránátalmamag olajával szembetűnő bőrállapot-javulást segít elő. Antioxidánsokkal és értékes B3-, B5-, C-vitaminokkal, retinyl-palmi-táttal
tölti fel a bőrt.

BIO GOJI & ALARIA TIME CONTROL SZÉRUM
15 ml BIOLA925
A szépítendő szemkörnyékre, arcra és dekoltázsra,
a smink alá is alkalmas hatóanyag koncentrátum.

BIO RADIANT-BEAUTY ARCÁPOLÓ OLAJ
30 ml BIOLA560
Könnyen beszívódó ún. száraz olaj, amely a sugárzóan szép megjelenést segíti. A bőrregenerációt támogató körömvirág, aranyvessző és orvosi
zsálya kivonatokkal készül. A bőrtápláló argán-,
inchi-, szilvamag olaj valamint ligetszépe, jojoba
olajok segítik a fiatalosan üde, selymes bőrérzet
kialakulását. Szilikon olaj mentes termék!

Éjszakai arckrém
BIO VADRÓZSA TIME CONTROL ARCKRÉM
50 ml BIOLA862
A kevert és tágpórusú bőrre feszesítő, újrastruktúrálódást támogató gyógynövények
kivonatával készülő arckrém, amely éjszakai
arcápolóként is használható.

BIO GOJI & ALARIA TIME CONTROL SZÉRUM
15 ml BIOLA925
A szépítendő szemkörnyékre, arcra és dekoltázsra,
a smink alá is alkalmas hatóanyag koncentrátum.

SZEMKÖRNYÉK-ÁPOLÁS

BEARBERRY SZEMKÖRNYÉKÁPOLÓ GÉL
15 ml BIOLA908 lásd előbb

TUSFÜRDŐ
BIO RÓZSA FÜRDŐKRÉM Bőrgyógyászatilag
tesztelt 200 ml BIOLA810
BIODINAMIKUS TERMELÉSBŐL SZÁRMAZÓ
HATÓANYAGOKKAL DEMETER-International
e.V. ÁLTAL TANÚSÍTOTT. Extra száraz, érzékeny
bőrre, arcra és testre is kiváló bőrkímélő S.L.S.mentes tusolókrém. Bőrbarát pH-jú tusfürdőkrém. Apiterápiás (méhészeti) termékekre
érzékenyek is használhatják

ENYHÉN ROZACEÁRA
HAJLAMOS BŐRRE
Bio Kökény arctej 100 ml BIOLA850 lásd előbb

BIO MANDULÁS PEELING & MASZK
50 ml BIOLA803 lásd előbb

BIO VADSZILVA HARMONIZÁLÓ ARCÁPOLÓ GÉL
30 ml BIOLA858
A bőr zsíradékanyag termelését harmonizáló hidratáló gél. Vadszilva és stellária hatóanyagai a feszes, tonizált bőrállapotot támogatják. A bíbor
kasvirág és a cickafarkfű kivonata az érzékeny bőr
természetes védekezőképességét támogatják.

BIO LIGETSZÉPE-BÍBOR KASVIRÁG
SZEMKÖRNYÉKÁPOLÓ 15 ml BIOLA813
Anti-ageing hatóanyagokban gazdag multivitamin komplex. A kevert és vízhiányos bőrre
javasoljuk. Érzékeny szemkörnyékre, a smink alá is kiválóan
alkalmas, gyorsan felszívódó, hatékonyan hidratáló, vitalizáló és tápláló krém. A ligetszépe és a komló kivonata, a kakaóvajjal, a perilla, a szemvidítófű kivonatával és a
hyaluronsav származékával, valamint a magnézium és cink
ásványi sókkal kisimultabb, vitalizált szemkörnyéki bőrállapot kialakulását támogatják.

BIO GRÁNÁTALMA TIME DEFENCE
SZEMKÖRNYÉKÁPOLÓ 15 ml BIOLA823
Érzékeny szemkörnyékre, a smink alá is
kiválóan alkalmas, gyorsan felszívódó
különlegesen hatékonyan hidratáló és tápláló szemránckrém.
A gránátalma magolajai, a hyaluronsav és az értékes hibiszkusz, ligetszépe bioaktív gyógynövényi kivonatok támogatják
a kisimultabb szemkörnyék állapot kialakulását.

BŐRMEGÚJÍTÁS/PEELING

Nappali arckrém

nem szükséges
SZEMKÖRNYÉK-ÁPOLÁS

SZEMKÖRNYÉK-ÁPOLÁS

Éjszakai arckrém
BIO BAOBAB & GINSENG AGE DEFENCE
ÉJSZAKAI ARCKRÉM 50 ml BIOLA812
Gyorsan felszívódó éjszakai arckrém. A
zsír- és vízhiányos borhatékony, vitalizáló
ápolószere. Az éjszakai borstruktúra felépíto folyamatokat támogató ginseng, ligetszépe és lonc kivonatával multivitamin komplex-szel készített krém. Értékes
bortápláló baobab-, avokádó-, jojoba-, borágó-, makadámiaolajai, valamint a shea- és mangóvaj, segítik a bársonyosan
selymes borérzet kialakulását. Az orvosi ziliz és lenmag
kivonat a fiatalosan tonizált bor kialakulásához járul hozzá.

BIOLA BIOKOZMETIKAI KFT. 6000 Kecskemét, Szivárvány u. 8.

Telefon: 06-76 / 508-011

Bio Acai-ruta A.R. krém BIOLA856
A rozaceás és kipirosodásra hajlamos bőr kimagaslóan hatékony bőrápoló és bőrnyugtató hatásukról ismert gyógynövénykivonatokkal készülő
nappali arckréme. A kerti ruta-, ginkgo-, és acai
kivonata a bőrben lévő hajszálerek tónusának optimálását segíti elő, amely a magas tartalmú kerti ruta és az orvosi somkóró kivonatával segíti a bőrpír mérséklődését. A különlegesen érzékeny bőr ápolását segítő jojoba-, szezám olajok
táplálják a bőrt.

FOKOZOTT PIGMENTÁCIÓS
PROBLÉMÁK ESETÉN
BIO KÖVIRÓZSA B.R. SZÉRUM BIOLA865
Bőrgyógyászatilag tesztelt
A nagymennyiségű kövirózsa kivonat és az azeliac sav hatékony, természetes úton történő bőrhalványítást segíti rendszeres alkalmazás esetén.
A homoktövis kivonatában lévő C-vitamin származékok, az E-, és Q10-vitamin, valamint a kurkuma antioxidáns hatóanyagai támogatják a bőr
védekezőképességét a fény-ártalmakkal szemben. Fontos,
hogy a fényérzékeny bőr fokozott nappali fényvédelméről folyamatosan gondoskodjunk! Ehhez természetes fényvédő
pigmentekkel erősen védő hidratáló krémet javaslunk.
BIO HAVASI GYOPÁR B. R. ARCÁPOLÓ BALZSAM
30 ml BIOLA557
A vízhiányos és a kevert bőrtípus hiperpigmentációval, szeplőkkel érintett bőrfelületén az
egyöntetűbb bőrállapot kialakulásának elősegítése és hidratálás céljából ajánljuk az arcápoló
balzsamot. A havasi gyopár-, a kankalin-, a palástfű- és cickafarkfű, valamint maláta kivonatának bioaktív hatóanyagai és a B3-vitamin előnyösen befolyásolják a bőr pigmentációs problémáinak mérséklődését.
HOMOKTÖVIS FÉNYVÉDŐ KRÉM SPF 50+,
Bőrgyógyászatilag tesztelt 75 ml BIOLA824
NAGYON MAGAS FÉNYVÉDELEM, SPF 50+
Napozáshoz erős fényvédő testre, valamint arckrémként is használható pl. rozaceás fényérzékeny bőrre. Kisgyermekeknek is ajánlott. A
napfény okozta ártalmaktól és mélyrétegi bőröregedési folyamatoktól való megóvását antioxidánsokkal is támogató krém.
BIO MANDULÁS PEELING & MASZK 50 ml BIOLA803 lásd előbb

Mobil: 06-20 / 313-4699

www.biola.hu

info@biola.hu

TESTÁPOLÁS
RÓZSA KÉZTISZTÍTÓ HAB 200 ml BIOLA953
Kellemes bőrérzetet nyújt, a bőrkímélő bőrtisztító hatóanyagokkal kifejlesztett kézmosásra alkalmas hab. A bőrregenerációt támogató és bőrnyugtató hatóanyagjairól
ismert édesgyökér-,szalmagyopár és a lenmag kivonatok
a tamanu olajával az allantoinnal együtt elősegíti az érzékeny, kiszáradásra hajlamos bőr ápolását.
BIO HÁRS KÉZ- ÉS TESTÁPOLÓ BALZSAM
50 ml, 200 ml BIOLA805
Bőrtápláló olajokban gazdag krém száraz-érzékeny bőrre.
Hidratáló, bőrpuhító kéz- és test-ápoló, hámregenerációt
segítő hatóanyagokkal, A-, E- és B3- vitaminok táplálják a
bőrt. Hámregenerációt támogató bioaktív hatóanyagokat
tartalmaz. Apiterápiás készítményekre (méhészeti) érzékenyek is használhatják.
BIO ORVOSI ZSÁLYÁS DEZODOR,
Bőrgyógyászatilag tesztelt
50 ml,125 mlBOLA804
Alumíniumsóktól, alkoholtól és hajtógáztól mentes termék.
Dezodoráló, teafa-, eukaliptusz- és citromfű illóolajokkal,
izzadást mérséklő növényi kivonatokkal készült testpermet.
Tudatos Vásárló teszten a kategória nyertese lett.
CSALÁN & SZALMAGYOPÁR NORMALIZÁLÓ
SAMPONHAB 150 ml BIOLA919
Zsíros hajra a haj zsírosodását mérséklő hatásukrólismert
gyógynövények hatóanyagaival és szalmagyopár, pálmarózsa és cédrus illóolajával, valamint B5-vitaminnal készülő sampon.
APRÓBOJTORJÁN & KOMLÓ REGENERÁLÓ
SAMPONHAB 150 ml BIOLA951
A normál és száraz, töredezett haj kíméletes hajmosószere.
A komló, apróbojtorján gyógynövények, a B3-, B5-vitaminok elősegítik az egészséges hajszálak képződését és a fejbőr higiénés állapotának kialakulását. Színezett hajra is
alkalmas.
BIO NARANCS-JOJOBA HAJFÉNY SPRAY
100 ml BIOLA811
Selymes, természetes fényt biztosít a hajnak a bio moringa,
tamanu és jojoba olaj. Könnyebb kifésülhetőséget és a
hajstruktúra regenerálódását támogatja a narancsvíz, a
cédrus illóolaja és a rozmaring kivonata a B5-vitaminnal.
A napfény okozta hajstruktúra károsodástól az édesgyökér
poliszacharidjai és az E-vitamin segíti a haj megóvását.
BIO BÍBOR KASVIRÁGOS FOGKRÉM
75 ml BIOLA822
Az eukaliptusz, citrom és borsmenta illóolaja a megfelelő
szájhigiéniás állapotot, üde leheletet segíti elő. A bíbor kasvirág, pemetefű kivonata a szájnyálkahártya és a fogíny regenerálódását segíti. Kíméletesen polírozza a fogakat és
mérsékelheti a lepedék és fogkőképződést.
TEAFAOLAJOS FOGKRÉM BIOLA916 75 ml
Az eukaliptusz és a menta illóolaja a megfelelő szájhigiéniás állapotot, üde lehelet kialakulását segíti elő. A bíbor
kasvirág, a borsmenta, a kamilla kivonata a szájnyálkahártya és a fogíny regenerálódását segíti.
BIO CENTELLA BŐRREGENERÁLÓ ELIXIR
Bőrgyógyászatilag tesztelt
100 mlBIOLA503
Horzsolások és ütődések feletti bőrfelületre, hegzáródást
követően hámregenerációt támogató, hidratáló bioaktív
komplex, amely az érzékeny bőr táplálására szolgál és a
bőr megfelelő higiénés állapotának kialakítását segíti.
BIO JÁZMIN KRÉMDEZODOR 50 ml BIOLA521 Natural
spray A teafa-, eukaliptusz bio illóolajok és a menthol segíti a higiénikus bőrállapot fenntartását. Az érzékeny bőrfelület ápolásához hozzájárul a körömvirág és orvosi
zsálya kivonata és a shea vaj.
AJAKÁPOLÁS
BIO CITROM FRISS AJAKÍR 5,3 gr. BIOLA519
A shea- és kakaóvaj, a tamanu- és jojoba olajokkal óvja
az ajkat. Míg a teafaolaj, a menthol, és a citromolajok a
megfelelő bőrhigiénés állapotot támogatják.
BIO MÁLNA LIP PLUMPER SZÁJFÉNY 7 ml BIOLA517
Az Argan-, Baobab-, Avocado-, ligetszépe és jojoba olajokkal táplálja, óvja az ajkat. Míg a teafaolaj, illóolaja a
megfelelő bőrhigiénés állapotot támogatja. A Retinyl
palmitát, az E- és B5-vitaminokkal az aktív bőrregenerációt segíti elő. A koriander és a Maca kivonata a rozmaring illóolajával vitális, tónusos bőrállapot kialakulását
támogatja.

FÉRFIAKNAK
BIO VETIVER TIME DEFENCE AFTER SHAVE ELIXÍR
100 ml, BIOLA853
Könnyen felszívódó alkoholmentes bőrregeneráló elixír, az érzékeny bőrre is ajánlott
borotválkozást követően. Cickafarkfu kivonatát és husíto fodormenta olajat tartalmaz.
A fiatalos bőrállapot megőrzését támogató gyógynövények kivonataival készül.

BIO ORVOSI ZSÁLYÁS DEZODOR 50 ml, 125 ml, BIOLA804 Natural spray
Bőrgyógyászatilag tesztelt
Üde, friss és dezodorált bőrérzetet elősegítő, az izzadás mérséklését támogató testpermet. A teafa, eukaliptusz, citromfű és a menta illóolaja segíti a higiénikus bőrállapot fenntartását.

SZANTÁLFA & TAMANU KRÉMDEZODOR 50 ml, BIOLA913
Üde, dezodorált bőrérzetet elősegítő, ízzadást mérséklő roll-on krémdezodor. A szantálfa
illóolaja és a menthol segíti a higiénikus bőrállapot fenntartását. Az érzékeny bőrfelület
ápolásához hozzájárul a körömvirág és orvosi zsálya kivonata, a tamanu olaja és a shea vaj.

SZANTÁLFA & TAMANU TUSFÜRDŐ GÉL 200 ml, BIOLA922
Kellemes felfrissülést biztosít a bőrbarát tisztító összetevőkkel készülő tusfürdő gél. A tamanu és makadámia bőrtápláló olaja, a pemetefű-, bíbor kasvirág-, orvosi zsálya, kamilla,
verbena-, rozmaring-, kivonatok támogatják a harmonikus bőrállapot kialakulását.

SZANTÁLFA & TAMANU BOROTVAHAB 50 ml, BIOLA911
Bőrkímélő glükozidos tenzidekkel pumpás, hajtógáz nélküli habképzéssel megfelelően puhítja a szőrszálakat. A növényi illóolajokból készült parfüm valamint a menthol segítik a higiénikus bőrállapot fenntartását és az üde bőrérzet kialakulását. A gyulladáscsökkentő
hatásáról ismert kamilla és körömvirág kivonata, valamint a citromverbéna-, bíborkasvirág-, és aranyvesszőfű kivonta, és a tamanu olaja, továbbá a B5- és E-vitamin támogatja
a bőrregenerációt.

BIO SPICE AFTER SHAVE ARCÁPOLÓ 50 ml, BIOLA575
Könnyen felszívódó after shave balzsam, amely a száraz és érzékeny bőr megnyugtatását
és regenerálását segíti elő. Az orvosi zsálya, kamilla-, és aranyvesszőfű kivonatot, valamint
hűsítő mentolt és megfelelő bőrhigiénés állapotot elősegítő teafaolajat tartalmaz. A jojoba.
makadámia-, tamanu olajok és a shea vaj, valamint az E- és B5-vitaminok támogatják a
komplex bőrápolást. Az Aloe juice, a hamamelisz és a narancs gyümölcsvíz a fiatalosan
tónusos, hidratáltabb bőrállapot kialakulását segíti.

BABAÁPOLÁS
LEVENDULÁS BABAFÜRDETŐ 150 ml BIOLA820
Bőrgyógyászatilag tesztelt

A BIOLA termékcsalád magyar szellemi alkotás, főként hazai
gyógynövényekből és alapanyagokból Magyarországon készül.

A BIOLA termékek jellemzői:
• Ellenőrzött ökológiai termelésből származó mezőgazdasági alkotókat nagy
mennyiségben tartalmaznak
• Az emulziók nem tartalmaznak SLS-, és etoxilált emulgeátorokat, csak természetes
eredetű emulgeátorokat / felületaktív anyagokat
• A fürdőkészítmények SLS- mentesek
Csak természetes eredetű színanyagokat tartalmaznak
• Illatát csak természetes illóolajok, vagy azok komponenseiből kevert parfümök
adják, nem tartalmaz szintetikus illatanyagot
• Nem tartalmaznak konzerválásra parabeneket és izatiazolin-származékokat, csak
a biokozmetikumokban megengedett konzerváló anyagokat az egészségesen
mikrobiológiai állapot érdekében
• Csak növényi eredetű glicerint használnak fel hidratáló összetevőként, nem
tartalmaz pl.: propilén-glikolt, butilén-glikolt
• Nem tartalmaznak szintetikus kelátképzőket (EDTA sói)
• Nem tartalmaznak petrolkémiai /ásványolaj-ipari olajokat és viaszokat
(pl.: paraffinolaj, mineral oil, cera microcristallinum)
• A hatóanyagok kivonatolásához sem alkalmaz ásványi olajokat,
kőolajszármazékokat, propilén-glikolt, butilén-glikolt, benzolt stb..

Hatékonyan és kíméletesen tisztító glükozidtenzidekkel készül. Bőrregenerációt támogató
hatásáról ismert stellária, bíbor kasvirág kivonatával készül. Bőrnyugtató, haj- és hámregenerációt elősegítő növényi kivonatokkal. Bőrgyógyászatilag tesztelt.

• GMO- (génmódosított organizmusokat, azokból származó)
alapanyagokat nem tartalmaz

BIO ECHINACEA & BÚZAFŰ BABA POPSIVÉDŐ KRÉM 100 ml BIOLA531
Bőrgyógyászatilag tesztelt

• Nem tartalmaz szintetikus fényvédő anyagokat!

Bőrnyugtató és bőrregenerációt elősegítő hatásukról ismert bíbor kasvirág, cickafark-fű
gyógynövények kivonatát és allantoint, valamint E- és B5-vitaminokat tartalmaz.

• Nem tartalmaz alumíniumsókat (dezodorálókban sem)

BIO GYÓGYNÖVÉNYES BABA TESTÁPOLÓ OLAJ 100 ml BIOLA505
Bőrgyógyászatilag tesztelt

• Radioakív/ionizáló besugárzást az ún. tartósítószer-mentesség érdekében,
csírátlanítás céljaira sem használunk

Az érzékeny bőrt tápláló jojoba- és szezámolajokat tartalmazó, babamasszázsra is ajánlott
olaj. A cédrus és a menta illóolajok a megfelelő bőrhigiénés állapotot támogatják.

HERBAL FOGÁPOLÓ GÉL 50 ml BIOLA522
Bőrgyógyászatilag tesztelt
A grapefruit illóolaja és a citromfű kivonata a megfelelő szájhigiéniás állapotot, üde leheletet biztosítja. A bíbor kasvirág, kamilla, kivonata a szájnyálkahártya és a fogíny regenerálódását segíti.
Három év feletti gyermekek és homeopatikus termékeket fogyasztók
részére is ajánljuk!

HAMAROSAN JÖN:

ECHINACEA FRESH INTIM MOSAKODÓ HAB 150 ml BIOLA923
TAMANU & TEAFAOLAJ INTIM MOSAKODÓ GÉL 150 ml BIOLA924

• BHA és BHT mentesek a termékeink
A BIOLA Biokozmetikai Kft. a tradicionális gyógynövény ismeret és a bőrgyógyászat
legújabb kutatási eredményeinek figyelembevételével alkotja meg termékeit, hogy a
szépséget természetes és egészséges úton teremtse meg.
Amennyiben bizonytalan bőrtípusát illetően, a következő kérdések alapján be tudja
sorolni arcbőrét, hogy a zsíros, a normál-kombinált, vízhiányos vagy a szárazzsírhiányos bőrtípusba tartozik-e.

Bőrteszt
1) Ha lemossa vízzel a bőrét, húzódik, feszül-e
utána?
A. Nem.
B. Igen, az arcom egyes területein.
C. Ritkán.
D. Minden esetben.

2) Milyen tapintású a bőre?
A. Olajos tapintású az egész arcon.
B. A T-vonalban - azaz a homlok, orr és az áll vonalában olajos, az arcom többi részén sima, kellemes vagy száraz,
érdes tapintású.
C. Az egész arcomon finom, kellemes tapintású.
D. Ha rendszeresen ápolom, akkor finom, kellemes, ha
nem, száraz, érdes tapintású.

3) Zsírosodik a bőre?
A. Igen, az egész arcomon.
B. Igen, fénylik, de csak a T-vonalban*, azaz a homlok, orr
és az áll vonalában.
C. Ritkán.
D. Nem, soha.

4) Hol ráncosodik a bőre?
A. Sehol. (pl. még fiatal vagyok)
B. A bőröm szárazabb területein. (Pl. szemem környéke)
C. Sehol, tökéletes a bőröm.
D. Az arcom egész területén, de leginkább a szemem, a
szám és a homlokom környékén.

Kiértékelés
Amennyiben a válaszok többsége:
A: zsíros bőr (az egész arcon mitesszeres és/vagy pattanásos)
B vagy többféle válasz: kombinált bőr (helyenként zsíros,
máshol zsírhiányos, vízhiányos)
C: normál bőr
D: száraz (zsír- és vízhiányos) bőr

Kiegészítő kérdések
1.Láthatóak-e az arcon piros foltok, tágult erek? Stressz
hatására tartósan kipirul-e az arc?
Ha igen, akkor érzékeny, gyulladásos vagy gyulladásra
hajlamos a bőr. Ebben az esetben rozáceára hajlamos,
vagy érzékeny bőrre szolgáló készítmények ajánlottak.
2. Láthatóak-e az arcon barna foltok? (Nem szeplők, annál
nagyobb kiterjedésű foltok-májfoltok.)
Ha igen, akkor előnyös a fényvédő, halványító termékek
használata és professzionális bőrhalványító kezelést kérni
kozmetikusától.

