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Firma BIOARP promuje powrót do tradycyjnych metod pielęgnacji skóry problematycznej.

      

Oferuje dermokosmetyki oparte na naturalnych składnikach.
Nasza dewiza „Dla skóry - naturalnie” niezmiennie towarzyszy nam przy każdym nowym
projekcie.
Pozwolę sobie w kilku słowach przypomnieć najważniejsze z nich, które będą pomocne dla
Państwa i pacjentów:

  

BIOARPIL – krem ochronno regeneracyjny przeznaczony do pielęgnacji skóry całego ciała u
osób z tendencją do nawrotowych zmian łuszczycowych, w niektórych postaciach atopowego
zapalenia skóry, egzemach.
DZIEGIEĆ BRZOZOWY – ciemny oleisty płyn o ostrym, charakterystycznym zapachu, jest
produktem naturalnym, pozyskanym w wyniku suchej destylacji kory brzozowej.

  

Oraz produkty z zawartością dziegciu brzozowego:
BIOTAR szampon - skuteczny w pielęgnacji włosów i skóry głowy z objawami łuszczycy,
łojotoku, łupieżu, świądu. Polecany jako środek uzupełniający w terapii łuszczycy owłosionej
skóry głowy.
BIOTAR balsam – do pielęgnacji ciała i skóry głowy zmienionej chorobowo, nadmiernie
łuszczącej się i uszkodzonej u osób z łuszczycą, łojotokiem, łupieżem, świądem. 
BIOTAR mydło dziegciowe - specjalne z zawartością dziegciu brzozowego, przeznaczone do
codziennej pielęgnacji skóry podrażnionej, łuszczycowej, trądzikowej, tłustej z tendencją do
wyprysków i łojotoku.

  

{tab=BIOTAR® - szampon}
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BIOTAR® - szampon. Szampon to naturalny, skuteczny produkt do pielęgnacji skóry głowy iwłosów u osób z objawami łuszczycy, łupieżu, łojotoku oraz świądu. Zmniejsza przetłuszczaniesię włosów. Zapewnia włosom i skórze głowy normalny, zdrowy wygląd. PRODUKTPRZEBADANY DERMATOLOGICZNIEObjętość: 180 ml Status produktu: dermokosmetyk  Działanie składników aktywnych: Składniki aktywne szamponu zapewniają  efektywnąpielęgnację włosów i skóry problematycznej. Mają działanie  regeneracyjne i przeciwzapalne.Przywracają skórze jej naturalne funkcje  oraz normalny i zdrowy wygląd. Dziegieć brzozowy –jest produktem  naturalnym, pozyskanym w wyniku suchej destylacji kory brzozowej.  Wykazujesilne działanie redukujące, odkażające, przeciwświądowe,  miejscowo znieczulające,przeciwpasożytnicze , wysuszające,  przeciwzapalne i przeciwgrzybiczne. Złuszcza zewnętrznewarstwy  naskórka, odkaża oraz usuwa świąd. Biosiarka – rozmiękcza zrogowaciały  naskórek,reguluje pracę gruczołów łojowych, działa bakterio i  grzybobójczo. Olej jałowcowy - mawłaściwości przeciwzapalne, działa  przeciwbólowo, rozgrzewająco i antybakteryjnie. Sposóbużycia: przed  użyciem wstrząsnąć butelkę. Na zwilżone włosy nanieść niewielką ilość szamponu, wmasować w skórę głowy, aż do utworzenia się piany, następnie  dokładniespłukać. Umyć głowę powtórnie stosując powyższe czynności.  Szampon stosujemy jeden lubdwa razy w tygodniu.  Skład INCI: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocoamidopropyl Betaine, Betula Alba Oil(dziegiećbrzozowy), Salicylic Acid, PEG-40 Sulfurized Castor Oil/PEG-40 Castor Oil (biosiarka),Hydroxyethylcellulose, Propylene Glycol, Juniperus Communis Oil (olej jałowcowy), DMDM –Hydantoin, Metchylchloroisothiazoline, Methylisothiazolinone, Limonene.  {tab=BIOTAR® - balsam}  

BIOTAR® - balsam regeneracyjno-ochronny. Balsam regeneracyjno-ochronny do ciała tonaturalny, skuteczny produkt do pielęgnacji ciała i skóry głowy zmienionej chorobowo,nadmiernie łuszczącej się i uszkodzonej. Skutecznie pielęgnuje skórę u osób z objawamiłuszczycy, łupieżu, łojotoku oraz świądu. Złuszcza zrogowaciały naskórek, nawilża i natłuszczapozostawiając skórę gładką, miękką i elastyczną. PRODUKT PRZEBADANYDERMATOLOGICZNIEObjętość: 180 ml Status produktu: dermokosmetyk  Działanie składników aktywnych: Składniki aktywne balsamu zapewniają efektywną pielęgnacjęskóry problematycznej. Mają działanie regeneracyjne i przeciwzapalne. Przywracają skórze jejnaturalne funkcje oraz normalny i zdrowy wygląd. Dziegieć brzozowy jest produktemnaturalnym, pozyskanym w wyniku suchej destylacji kory brzozowej. Wykazuje silne działanieredukujące, odkażające, przeciwświądowe, miejscowo znieczulające, przeciwpasożytnicze ,wysuszające, przeciwzapalne i przeciwgrzybicze. Złuszcza zewnętrzne warstwy naskórka,odkaża oraz usuwa świąd. Biosiarka – rozmiękcza zrogowaciały naskórek, reguluje pracęgruczołów łojowych, działa bakterio- i grzybobójczo. Uczep trójlistny - zawiera karoten, witaminęC , garbniki, flawonoidy , aktywnie usuwa stany zapalne i świąd skóry. Olej konopny -odpowiedni do pielęgnacji skóry z objawami atopii, łuszczycy oraz do natłuszczania nadmierniesuchych, swędzących czy popękanych partii skóry. Dobrze się rozprowadza i szybko wchłania.Wzmacnia odporność skóry. Olej z ogórecznika - bogaty w wysokoskoncentrowane kwasyOmega-3 i Omega-6. Zawiera witaminę E i sole mineralne, posiada właściwościantyoksydacyjne, przeciwzapalne i regenerujące. Jest cennym źródłem potasu, sodu, magnezu,siarki i chloru, w związku z czym posiada działanie antyseptyczne i bakteriobójcze. Olejogórecznika, podnosi elastyczność i ochronne właściwości skóry, odnawia strukturę epidermy,usuwa toksyny. Sposób użycia: balsam nanosimy cienką warstwą 2 razy dziennie w miejscachzmian na skórze.  Skład INCI: Petrolatum, Mineral Oil, Calcium Stearate, Helianthus Annuus Seed Oil, Betula AlbaOi (dziegieć brzozowy), Bidens Tripartita Herba Extract(uczep trójlistny), PEG-40 SulfurizedCastor Oil/PEG-40 Castor Oil(biosiarka), Cannabis Sativa Seed Oil(olej konopny), SalicylicAcid, Borago Officinalis Seed Oil(olej z ogórecznika), Tocopheryl Acetate, PEG-8, Tocopherol,Ascorbyl Palmitate, Ascorbic Acid, Citric Acid.  {tab=BIOTAR® - mydło dziegciowe}  

BIOTAR®- mydło dziegciowe.Mydło specjalne z zawartością dziegciu brzozowego, przeznaczone do codziennej pielęgnacjiskóry podrażnionej, łuszczycowej, trądzikowej, tłustej z tendencją do wyprysków i łojotokuPRODUKT PRZEBADANY DERMATOLOGICZNIEWaga netto: 140 gDziałanie: Dzięki specjalnym właściwościom dziegciu brzozowego ma działanieprzeciwgrzybiczne, antybakteryjne, przeciwłojotokowe, przeciwświądowe. Mydło może byćstosowane jako preparat uzupełniający kurację przeciwłuszczycową, przeciwłojotokową,przeciwtrądzikową. Olej palmowy - naturalny kosmetyk polecany dla osób, które chcą długozachować młody i piękny wygląd. Wytłaczany jest z owocni palmy olejowej. Zawiera licznekwasy tłuszczowe korzystnie wpływające na skórę oraz witaminę E i A. Bardzo dobrze nawilża iodżywia skórę. Pod jego wpływem skóra się napina i uelastycznia, co powoduje wygładzeniedrobnych zmarszczek. Działa na skórę kojąco, ochronnie i przeciwzapalnie. Dziegieć brzozowy(smoła drzewna) – olej uzyskiwany w wyniku suchej destylacji kory brzozowej. Poprawiaukrwienie skóry, działa tonizująco na podrażnioną skórę, normalizuje działanie gruczołówłojowych, zmniejsza świąd, działa antyseptycznie, przyspiesza gojenie drobnych ran i zadrapań.  Skład INCI: Sodium Palmate (olej palmowy), Sodium Palm Kernelate (olej palmowy), Aqua,Sodium Chloride, Glycerin, Sodium Hydroxide, Betula Alba Oil (dziegieć brzozowy).  {tab=BIOARPIL® - krem}  

 2 / 3



BIOARP - Dla skóry - naturalnie
piątek, 05 czerwca 2015 06:57

BIOARPIL ® - krem ochronno-regeneracyjny. Krem ochronno-regeneracyjny przeznaczony dopielęgnacji skóry całego ciała u osób z tendencją do nawrotowych zmian łuszczycowych, wniektórych postaciach atopowego zapalenia skóry, uczuleniowym zapaleniu skóry, egzemach.PRODUKT PRZEBADANY DERMATOLOGICZNIEBadania kliniczne przeprowadzono w Centrum Medycznym „ DERMED” w Łodzi pod kierunkiemProf. dr hab. n. med. Andrzeja Kaszuby Objętość: 140g Status produktu: dermokosmetyk  Działanie składników aktywnych: Składniki aktywne kremu zapewniają efektywną pielęgnacjęskóry problematycznej. Przywracają skórze jej naturalne funkcje. Mają działanie regeneracyjne,przeciwzapalne. Nie powodują atrofii skóry. Nie wywołują skutków ubocznych Nie zawierająhormonów. Nie są toksyczne. Przywracają skórze normalny, zdrowy wygląd. Kompleks biooleibogatych w nienasycone kwasy tłuszczowe, związki biologiczne czynne, fosfolipidy i fitosterole -intensywnie i głęboko nawilża, natłuszcza, chroniąc skórę przed niekorzystnym wpływemczynników zewnętrznych. Zapobiega wysuszaniu skóry i regeneruje wysuszony naskórek.Działa nawilżająco, regenerująco i odżywczo. Przywraca skórze zdrowy wygląd. Lizozym –naturalny enzym o działaniu przeciwbakteryjnym, przeciwzapalnym i wspomagającym gojenie.Uczep trójlistny – zawiera karoten, witaminę C, garbniki, flawonoidy. Aktywnie usuwa stanyzapalne i świąd skóry. Witaminy A i E regulują proces rogowacenia jednocześnie odbudowującżywy i dobrze nawilżony naskórek, pobudzają procesy odnowy w skórze właściwej.Zapobiegają podrażnieniom i stanom zapalnym skóry. Odnawiają lipidy międzykomórkoweokreślane jako ”cement skóry”, przez co wzmacniają barierę naskórka i zapobiegają jejuszkodzeniom. Miód o działaniu bakteriostatycznym, przeciwzapalnym, antybiotycznym, łagodzipodrażnienia skóry. Tran – dzięki wysokiemu stężeniu wit. A i D3 regeneruje skórę, wspomagagojenie trudnych ran, łagodzi i zapobiega stanom zapalnym. Polecamy dodatkowosuplementację wit. D - Suplementacja witaminą D, zalecana jest w chorobach skóry i błonśluzowych, np. w łuszczycy, dermatozach, rybiej łusce. Może zapobiegać niektórym stanomzapalnym skóry bądź je łagodzić.  Skład INCI: Petroleum Liquidum, Petroleum, Calcium Stearatum, Lisozyme, Mel, Herba BidensTripartita Extract, Salicylic Acid, Retinyl Acetate, Tocopheryl Acetate , Eucalyptus Citriodora Oil,Lavandula Angustifolia Oil, Chamomilla Matricaria Extract, Gadi lecur Oil/ Oleum Jecoris Aselli.  {tab=DZIEGIEĆ BRZOZOWY}  

DZIEGIEĆ BRZOZOWY Dziegieć brzozowy - ciemny oleisty płyn o ostrym, charakterystycznymzapachu, jest produktem naturalnym, pozyskanym w wyniku suchej destylacji kory brzozy.Skład chemiczny dziegciu brzozowego jest bardzo złożony i nie do końca poznany. Zawieramiędzy innymi betulinę, gwajakol, benzen, ksylen, fenol, a także substancje żywiczne, kwasyorganiczne, fitoncydy. Dziegieć brzozowy wykazuje silnie działanie redukujące, odkażające,przeciwświądowe, miejscowo znieczulające, przeciwzapalne, przeciwpasożytnicze,wysuszające i przeciwgrzybiczne.Objętość: 50 ml Status produktu: surowiec kosmetyczny  Dziegieć brzozowy stosowany jest w dermo kosmetyce lub jako składnik maści leczniczych.Dermokosmetyki z dziegciem brzozowym stosowane są w pielęgnacji skóry problematycznej,zwłaszcza tam, gdzie jest wskazane wykorzystanie działania redukującego. Stosowane przezkrótki okres, na ograniczone partie skóry i w niezbyt wysokich stężeniach są cennymi środkamipielęgnującymi, które poprawiają wygląd skóry, wpływają na ogólne samopoczucie: obniżająświąd skóry, dają efekt znieczulenia, co prowadzi do obniżenia stanów nadmiernego napięcianerwowego i poprawy snu. Przeznaczenie: Składnik dermo kosmetyków stosowanych wpielęgnacji skóry u osób z problemami skórnymi typu: łuszczyca, różnego rodzaju wypryski,zapalenie łojotokowe skóry, atopowe zapalenie skóry i inne choroby skóry o podłożuneurogenno-alergicznym charakteryzujące się świądem, grzybice, łojotok, trądzik, twardziny,liszaj zwykły, liszaj czerwony płaski, łupież pstry, nużyca (demodecosis), odleżyny, źle gojącesię rany, wszawica.  Przeznaczenie: Surowiec kosmetyczny przeznaczony do maskowania, perfumowania. Możliwestosowanie zewnętrzne jako składnik: - stężenie 1-3%: kremów, balsamów kosmetycznych,lotionów kosmetycznych, wyrobów perfumeryjnych, - stężenie 1-5%: szamponów, mydełtwardych, - stężenie 1-30%: wyrobów weterynaryjnych.  Skład INCI: Betula Alba Oil  {/tabs}  źródło: Materiały nadesłane przez firmę Bioarp.pl
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