Cellfood Oxygen Gel
Osnovna naloga CELLFOOD® Oxygen
Gela:
• usklajevanje in učinkovito delovanje
osnovnih procesov v celici kože, saj poskrbi
za uravnoteženo količino kisika, vode,
hranilnih snovi - od mineralov, amino kislin
do encimov v koži /harmonizacija osnovnih
metabolnih procesov celice kože/
• hitreje odstranjuje škodljive in strupene snovi
v celicah in medceličnem prostoru kože
• hitreje obnavlja  celice kože in podkožja

Učinek delovanja CELLFOOD® Oxygen
Gela:
• koža se počasneje utruja in dehidrira
• učinkovito se spopada z dnevnim
onesnaževanjem iz okolja, z mrazom,
vetrom, različnimi oblikami žarčenja,
onesnaženim zrakom in onesnaženo vodo
• učinkovito se spopada z vsakodnevnim
očiščevanjem ali detoksifikacijo organizma
škodljivih in strupenih snovi, ki nastajajo v
organizmu

Posledica delovanja CELLFOOD® Oxygen
Gela:
• tako se hitreje osvobodimo nastalih aken,
ogrcev, različnih alergij v obliki rdečice,
lišajev, mozoljev na koži
• koža je bolj sveža, gladka, z manj vidnimi
gubicami, sijoča, mladostna

CELLFOOD® Oxygen Gel
Raztopina Cellfood®:  s svojo enkratno
formulacijo omogoča izločanje zadostne
količine kisika. S posebno formulacijo
razcepljanja vode omogoča celicam kože
in podkožja zadostne količine posameznih
kisikovih ionov. Kisikovi ioni so nujno potrebni
v procesu celičnega dihanja (tvorjenje energije
v obliki ATP-molekul) in so eden najmočnejših
antioksidantov pri odstranjevanju škodljivih
prostih radikalov v koži in pokožju.
Cellfood z enkratno sinergijo - kompleksom
amino kislin, enzimov in vseh potrebnih
mineralov in oligomineralov omogoča
pravilno, delovanje celic kože in podkožja
–NUTRIFIKACIJA ali HRANJENJE vseh
biokemijskih procesov v metabolizmu celice.

Opozorilo:
Zaradi velikega števila naravnih sestavin, ki so
ekstrahirane brez dodatkov kemičnih substanc,
lahko pride do manjših razlik v teksturi, barvi in
gostoti gela, kar pa ne vpliva na učinkovitost
izdelka.
Ni testirano na živalih. Ne vsebuje dišavnih
mešanic in mineralnih olj. Je hipoalergen.
Hraniti na sobni temperaturi.

Sestava:
Aqua Purificata- Aloe Barbadensis Leaf
Juice-Chamomille Romanae Flos—GlycerinPolysaccharide Gum-MethylparabenFossilized Organics-Cellfood® Formulation

Aloe barbadensis leaf
juice: rastlinski ekstrakt
Aloe vera, ki pomaga
celicam vaše kože do
hitrejše detoksifikacije ali
čiščenja, in tako pripomore
do hitrejšega celjenja
poškodovane kože, vlaženja
in mehčanja suhe in
hrapave kože.
Chamomile sp.: rastlinski
ekstrakt kamilice, dobro
poznan kot trankvilizator
ali pomirjevalo deluje kot
pomirjevalno sredstvo
utrujene in vzdražene kože.
Kožo sprošča, pomirja in
tako osvežuje. Je močan
antioksidant.
Glicerin: naravni vlažilec
vaše kože. V koži zadržuje
vodo, tako skrbi za
ravnotežje vlage v koži in ji
daje svilen videz.

Kako hitro lahko pričakujemo rezultate
delovanja?
Ob redni vsakodnevni uporabi se prvi znaki
izboljšanja pojavijo v treh tednih.
Z redno dolgotrajno uporabo koži nudimo
sijoč, svež videz, izraz mladosti in vitalnosti
tekom celega dneva.

Uporaba:
Zvečer dobro očiščeno kožo namažemo z
gelom. Gel pustimo delovati približno 1h.
Kožo nato obrišemo z vlažnim kosmom vate in
nanesemo običajno kremo.
Mastni in mešani koži priporočamo kot
večerno masko, ki jo pustimo delovati vso noč.

Ali se bojite, da boste z jemanjem gela iz
plastenke s prsti onesnažili ostalo količino
gela?
Formula Oxygen Gela omogoča, da
na dobro umito kožo nanesete plast gela
brez uporabe spalute (žličke ali paličice
za odvzemanje manjše količine izdelka iz
kozarčka).  S čistimi prsti zajemite plast gela in
ga nežno vtrete v vašo kožo.

Zjutraj na dobro očiščeno kožo nanesemo
sloj gela. Pustimo delovati od 15 do 30 minut,
nato speremo z vodo ali običajnim tonikom.
Nanesemo običajno dnevno kremo.

Opozorilo:
Pri prvih nanosih Oxygen Gela lahko opazite
rahlo pordečitev ali pojav manjših mozoljev.
To je posledica delovanja gela, saj pospeši
detoksifikacijo, čiščenje celic in medceličnih
prostorov kože in podkožja strupenih in
škodljivih snovi. To je normalen pojav
očiščevanja in celjenja kože in podkožja.  
Neprijetni pojav po nekaj dnevih ali tednu
izgine – trajanje tega pa jeodvisno od
splošnega stanja vašega organizma.
Pri suhi in zelo suhi koži se nanos gela izredno
hitro vsrka. Proces je neškodljiv, a oseba dobi
občutek, da se koža nateza. Da bi se izognili
neprijetnemu občutku, vam priporočamo, da
na Oxygen Gel nanesemo sloj vaše običajne
vlažilne kreme ali losjona.

Priporočamo redno vsakodnevno (1 do
2x dnevno) uporabo gela za boljše učinke
delovanja.
Zaradi svoje enkratne formulacije je
CELLFOOD Oxygen Gel primeren tudi za:
• občutljive dele kože - kožo okrog oči,
nežne in občutljive predele pod pazduho,
stegenske predele kože, intimne predele
kože ali sluznic
• utrujeno, osušeno ali poškodovano kožo rok
• odrgnine, ožganine, ozebline, vreznine
• reakcije kože na pike insektov
• infekcije sluznice
• utrujeno in poškodovano kožo trebuha,
stegen, prsi po nosečnosti
• kožo v času hujšanja, izgubljanja odvečnega
podkožnega maščobja
www.cellfood.si
Proizvajalec: Nu Science Corp., Lancaster,
CA 93535, USA
Zastopnik: AGLEA d.o.o., Ljubljana,
INFO: 031 278 381

Oxygen Gel
• oksigenacija kože
• enkratna formulacija gela
za regeneracijo in revitalizacijo kože
topična ali površinska uporaba gela
namenjena za vse predele kože in/ali
sluznice
• koži in podkožju omogoča dodatno
količino kisika, hranilnih snovi in
antioksidantov
• vsaki celici kože in podkožja nudi dovolj
energije in hranilnih snovi za opravljanje
lastnih funkcij (dobra zaščita organizma
pred zunanjimi dejavniki ter dobro
izločanje škodljivih in strupenih snovi iz
organizma)

