Oliwa z oliwek była używana od starożytnych czasów w medycynie i kosmetologii ze względu
na swoje dobroczynne działanie na skórę i włosy. Od niedawna również dla ludzi żyjących
współcześnie wiadomym stało to, co było oczywiste dla starożytnych Greków - oliwa z oliwek
jest jedynym z najbardziej skutecznych kosmetyków. Prócz tego, że ma duże właściwości
nawilżające, nie powoduje podrażnień i uczuleń, dodatkową jej zaletą jest zawartość silnych
przeciwutleniaczy, takich jak witaminy A oraz E. To właśnie one posiadają naturalną zdolność
do pobudzania komórek i odnowy biologicznej naszej skóry, która nieustannie narażona jest na
szkodliwe czynniki atmosferyczne.
Używając kosmetyków OLIVOLIO mamy przyjemność korzystania z naturalnych dóbr regionu
Morza Śródziemnego, przekonując się o ich znakomitych właściwościach na własnej skórze.

Linia do twarzy
Połączenie oliwy z oliwek extra virgin z wyciągiem z ogórka, zieloną herbatą i szałwią oraz zmielonymi
nasionami winogron idealnie oczyszcza skórę twarzy, dzięki czemu olej z migdałów, orzecha makadamia,
awokado w połączeniu z retinolem, kwasem hialuronowym i kofeiną zawartą w kremach dogłębnie wnikają
w skórę twarzy i szyi dając idealne nawilżenie i napięcie oraz działanie przeciwzmarszczkowe.

Linia do ciała
Wartościowa, tłoczona na zimno oliwa uzupełniona witaminami, wyciągiem z szałwii, żeń szenia, avocado,
pszenicy, masła shea, aloesu i nagietka zapewnia właściwe odżywianie i nawilżenie naszej skóry. W efekcie
staje się ona delikatna, elastyczna i sprężysta.

Linia do włosów
Wyjątkowe połączenie oliwy z oliwek z wyciągiem z czerwonych winogron, pokrzywą oraz proteinami
pszenicy i jedwabiu w preparatach do włosów oraz kombinacja ziół, miodu, oleju rycynowego i ceramidów
wzbogacona witaminami z grupy B to idealny i skuteczny program ochrony i pielęgnacji skóry głowy oraz
włosów bez ich obciążania.

Linia męska
Idealnie dopasowana do potrzeb męskiej skóry twarzy kombinacja oliwy z oliwek z olejem z cedru oraz
gliceryną wzbogaconą o kwas hialuronowy, koenzym Q10 i witaminy w preparatach pielęgnacyjnych dla
mężczyzn działa regenerująco i przeciwzapalnie dając uczucie świeżości i komfortu każdemu wymagającemu
mężczyźnie.

Greckie kosmetyki marki OLIVOLIO, produkowane są przez znanego i cenionego producenta
Phenomenon Ltd. Firma powstała w 1995 roku i od tego czasu wykorzystując najwyższej jakości
składniki naturalne, produkuje linię kosmetyków pod nazwą OLIVOLIO. Główną bazą
kosmetyków jest certyfikowana grecka oliwa typu "Extra Virgin" pochodząca z ekologicznych
upraw drzew oliwnych "Organically Cultivated" z rejonów Sparty, Kalamaty oraz Krety. Jej
wartości i nieocenione właściwości wpisały się w historię świata już od czasów starożytnych.
Była symbolem bogactwa, zdrowia, mocy i piękności.
W kosmetykach OLIVOLIO
wykorzystywane są również inne cenione składniki takie jak: kwas hialuronowy, urea, gliceryna,
pantenol, allantoina, koenzym Q10, peptydy, ceramidy, wosk pszczeli, olej jojoba, olej
migdałowy, olej z zarodków pszenicy, wyciąg z aloesu, olej z rozmarynu, koalin, proteiny
ryżowe, masło kupasu, woda źródlana, extrakt z paproci, żeń-szeń, olejek lawendowy, olejek z
drzewa sandałowego, masło shea, masło kakaowca, ekstrakt Ylang Ylang, aloes i certyfikowany
olej arganowy. Kosmetyki OLIVOLIO są testowane dermatologicznie, nietestowane na
zwierzętach, bez sztucznych barwników, bez parabenów i olei mineralnych. Wybrane składniki
produktów posiadają certyfikat Ecocert.*
* Ecocert jest międzynarodowym, niezależnym stowarzyszeniem kontrolującym, działającym w zakresie
ochrony środowiska.

Marka Olivolio to unikatowe, jedyne połączenie najcenniejszych naturalnych bogactw świata
uprawianych z szacunkiem dla natury!

LINIA OLIVOLIO BOTANICS ALOE VERA
Linia stworzona na bazie 100% organicznego, certyfikowanego aloesu oraz 100% organicznej
greckiej oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia
Kosmetyczne i zdrowotne korzyści aloesu wychwalane były przez starożytne cywilizacje zamieszkujące
między innymi, Grecję. Grecy stosowali tę roślinę na wiele sposobów, a lista dolegliwości, na które pomaga,
jest imponująca. I tak jak owe starożytne cywilizacje, tak grecki producent marki Olivolio Botanics Aloe
Vera ceni kojące, odżywcze właściwości aloesu.
Roślina ta ma nie tylko działanie ściągające, nawilżające, regenerujące i przeciwzapalne, ale również
doskonale opóźnia wszelkie procesy związane ze starzeniem się skóry. Kosmetyki z aloesem zmiękczają
naskórek, a także przyśpieszają proces gojenia się ran.
Pomimo egzotycznego pochodzenia aloes jest doskonale znany polskiej medycynie ludowej.
Preparaty Olivolio Botanics Aloe Vera są przeznaczone do każdego rodzaju cery, po takie preparaty mogą
więc sięgać zarówno osoby całkiem młode, jak i kobiety w dojrzałym wieku.

LINIA OLIVOLIO BOTANICS ARGAN OIL
Nowa linia stworzona na bazie 100% organicznego, certyfikowanego oleju arganowego z Maroka
oraz greckiej 100% organicznej oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia
OLEJ ARGANOWY – „PŁYNNE ZŁOTO BERBERÓW”
Olej arganowy (arganiowy) otrzymywany jest z nasion drzewa arganowego, występującego wyłącznie w
południowej części Maroka. Jest nazywany "płynnym złotem" lub "złotem Berberów" i zaliczany do
jednych z droższych olejów na świecie, głównie ze względu na jego ograniczoną dostępność oraz
pracochłonny proces pozyskiwania.
Olej arganowy jest nieznacznie ciemniejszy niż olej z oliwek, z czerwonawym zabarwieniem
W medycynie naturalnej i kosmetyce olej arganowy jest używany:
jako silny antyoksydant przeciwko wolnym rodnikom,
w leczeniu chorób skórnych, trądziku, poparzeń słonecznych,
przy problemach z włosami: wypadanie, rozdwajanie, itd.
przy problemach z cellulitem,
jako środek spowalniający procesy starzenia się.
To Eliksir Młodości o silnym działaniu regenerującym skórę, wzmacnia włosy oraz paznokcie, chroni
przed agresywnym działaniem słońca i wiatru.
Olej arganowy jest doskonały na dojrzałą i starzejącą się skórę, chroni przed przedwczesnym pojawieniem
się zmarszczek. Zawiera m.in.: witaminę E, stygmasterol regenerujący naskórek oraz tirukallol łagodzący
objawy alergii. Chroni naskórek przed wysychaniem, wygładza, uspokaja podrażnioną skórę, działa
przeciwzapalnie, rewitalizuje, opóźnia procesy starzenia, poprawia elastyczność, łagodzi objawy trądziku
młodzieńczego, alergii, poparzeń słonecznych.
Jest także stosowany przy egzemie, pęknięciach skóry. Idealny dla masażystów oraz do kąpieli - wystarczy
parę kropel. Polecany również na końcówki włosów - świetnie odżywia zniszczone zabiegami fryzjerskimi
włosy. Olej arganowy jest również niezastąpiony w walce z tzw. skórką pomarańczową oraz bardzo suchą
skórą.

Na opakowaniach produktów znajdziemy oznaczenia przy składnikach na liście INCI *, **, ***
*

składnik naturalny/roślinny

** składnik organiczny pochodzący z certyfikowanej uprawy
*** witaminy

