PERSBERICHT
DE PRODUCTEN VAN HET MERK OZONO
OZON OLIE MAAKT HAAR INTREDE OP DE BELGISCHE MARKT MET EEN ZEER BREED
GAMMA KOSMETISCHE PRODUCTEN
Een nieuwe technologie ligt aan de basis van deze avant-garde formules. Afkomstig van de allerlaatste
ontdekkingen en brevetten bevatten ze ozon olie. Deze uitstekende antioxidant voorkomt de veroudering van
cellen. Zonder het bijkomende plezier te vergeten. Het effect van een « tweede huid » van een olie, de textuur
van een crème, de frisheid van een serum … Welkom in de wereld van wellustige verzorging. Kwetsbare, droge
of oudere huiden hoeven niets meer te vrezen.
Een universele olie voor het lichaam en het gezicht met ozon.
Textuur van een extreme souplesse, een subtiel vergulde kleur en een delicaat parfum … Deze droge olie is
herstellend en antioxiderend. Eenmaal aangewend op de huid, maakt ze in grote hoeveelheden ozon vrij die
helpt bij het draineren van toxines en de zuurstoftoevoer van de opperhuid. De huid wordt verzacht en
verlicht. Ze kan zowel gebruikt worden op het gezicht en het lichaam als op het haar. Ze geeft niet alleen alle
glans terug aan dof haar, maar beschermt ook en maakt het lichter en gladder. Ze is zeer gemakkelijk te
gebruiken en wordt rechtstreeks aangebracht op een propere huid. Om de doordringing in de huid te
vervolledigen, voeren we een zachte massage uit met cirkelbewegingen. Haar hernieuwende en hydraterende
werking is spectaculair. Je wordt wakker met « een nieuwe huid ». En je wordt verslaafd aan de textuur.
Gel tegen rimpels in het gezicht en de hals
Ozon olie vermengd met een complex van twee soorten hyaluronisch zuur. Dat is de grote kracht van deze
verzorgingscrème om verweerde gezichten opnieuw leven te brengen. Een onmiddellijke verzachter, een
voedende huid, dat is het onmiddellijke effect van deze smeuïge en zachte gel. Druk, hydratatie en stevigheid
gedurende verschillende uren na de toepassing zijn de drie beloften die worden waargemaakt. De formule
maakt ook een gerimpelde hals strak. ‘s Morgens en ‘s avonds te gebruiken door het delicaat in klopjes aan te
brengen en af te werken met een lichte massage.
Pulcherrima, een herstellende anti-âge crème
Met twee is altijd beter. Eerste onmiddellijke effect van de gel: ze hydrateert onmiddellijk. Vervolgens versterkt
de crème de strakheid van de huid in de diepte. Dat alles dankzij high tech herstellende bestanddelen en ozon.
De textuur glijdt over de huid als een streling. Fris en aangenaam geurend, absorbeert ze heel vlug en geeft ze
een ware sensatie van hydratie en comfort.
Gamma van verzorgingsproducten voor de haarvaten
Ons gamma van verzorgingsproducten met ozon geeft actieve zuurstof aan uw schedel. Het is een krachtig
antibacterie middel. Het hervitaliseert de haarschachten en opent de poriën van de schedel, zet de haarvezels
uit en zorgt zo voor een betere penetratie van de producten. Het draagt bij tot de vertraging van haaruitval en
activeert de lokale microcirculatie en zuurstoftoevoer van de wortels van het haar. De resultaten zijn zichtbaar
vanaf het eerste gebruik. Uw haar wordt opnieuw zacht, glanzend en vol leven.
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