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Bio-Oil® is een gespecialiseerd huidverzorgingsproduct dat 
aanbevolen wordt als hulp bij het verminderen van de zichtbaarheid 
van LITTEKENS en HUIDSTRIEMEN.
Tevens kan het ook aanbevolen worden voor pigmentvlekken, 
verouderde en uitgedroogde huid.

Bio-Oil® wordt makkelijk geabsorbeerd en heeft een niet-vette 
basis. De samenstelling is geschikt voor gebruik op gelaat en 
lichaam.

  Bio-Oil® is een hypoallergene formule die niet-comedogeen 
is en tevens gebruikt kan worden bij personen met een ge-
voelige huid.

UNIEKE FORMULE

● natuurlijke plantaardige oliën
● vitamines
● PurCellin Oil™
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Bio-Oil® is verrijkt met:

1   Natuurlijke plantaardige oliën
Goudsbloemolie, lavendelolie, kamilleolie en rozemarijnolie 
zorgen voor het behoud van de conditie van de huid. Ze zijn 
bekend voor hun zuiverende, verzorgende, verzachtende en 
kalmerende werking. 

2   Vitamines
Hun kracht vóór gebruik blijft behouden in de zuurstofvrije 
oliebasis.

•	 VITAMINE A: bevordert de ELASTICITEIT & TEXTUUR van de huid.

•	  VITAMINE E: anti-oxidant, verhoogt vochtgehalte in de huid. 
Bevordert bovendien de groei en onderhoud van de gezonde 
huid.

3   PurCellin Oil™
Uniek ingrediënt:  
in laboratorium ontwikkelde synthetische stuitklierolie van eenden 
met een DUBBELE WERKING:

•  Maakt de olie dunner zodat het de huidvriendelijke kenmerken 
van een crème krijgt. Hierdoor is een SNELLE & DIEPGAANDE 
ABSORPTIE mogelijk. 

•  Olie (zuurstofvrij) is de ideale bewaarplaats en transportsysteem 
voor de andere ingrediënten waardoor de vitamines en 
plantaardige oliën hun POTENTIELE KRACHT BEWAREN.

 



KLINISCHE TESTEN met unieke resultaten

LITTEKENS
Bio-Oil® helpt bij het verminderen van de zichtbaarheid van zowel 
NIEUWE als OUDE littekens veroorzaakt door bv. operaties, 
ongelukken, brandwonden of insectenbeten. Bovendien is het 
heel effectief  voor het behoud van de ELASTICITEIT van het 
LITTEKENWEEFSEL.

Recente littekens hebben een grote kans op vermindering binnen 
een kortere periode, oudere littekens hebben er ook baat bij om de 
huidelasticiteit te verbeteren.

WAT IS EEN LITTEKEN?

Littekens maken deel uit van het genezingsproces en zijn het gevolg 
van een onevenwichtige verhouding in de productie van collageen 
op de plaats van de wond. Littekens veranderen naarmate ze ouder 
worden, maar ze zijn van nature blijvend.  
Bio-Oil® is speciaal geformuleerd om de zichtbaarheid van littekens 
te helpen verminderen, maar ze zullen wellicht  nooit helemaal 
verdwijnen.

GEBRUIK: 

•  2x PER DAG aanbrengen op het litteken en met licht rond-
draaiende bewegingen met de vingertoppen inmasseren tot 
het product volledig geabsorbeerd is. 

•  Gebruik voor een minimumperiode van 3 maanden. 

•  Niet op een beschadigde huid gebruiken.
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Zelfs voor oude littekens: 
meer dan 50 % van de 
ondervraagden vertoonde 
een vermindering

Bij 92 % van de 
testpersonen
na 8 weken 
significante 
verbetering (1)
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Roodheid Tint Breedte Lengte Elasticiteit

Bron: (1) double-blind, placebo controlled scar study by PRODERM (2010)
  (2)  single-blind, single product, randomised and controlled scar trial by MEDICAL UNIVERSITY 

OF SOUTH AFRICA (2005)
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KLINISCHE TESTEN met unieke resultaten

HUIDSTRIEMEN
Bio-Oil® is heel doeltreffend bij het verminderen van de zichtbaarheid 
van BESTAANDE huidstriemen. Bovendien helpt het NIEUWE 
huidstriemen voorkomen door de ELASTICITEIT van de huid te 
verhogen.  Hoe sneller Bio-Oil® gebruikt wordt, hoe beter resultaat 
nadien merkbaar.

WAT IS EEN HUIDSTRIEM?

Huidstriemen zijn op verschillende locaties op het lichaam mogelijk 
en worden veroorzaakt door het uitrekken van de huid. Wanneer 
het lichaam sneller groeit dan de bedekkende huid, scheurt de 
huid en ontstaat een interne wond, die geneest maar een litteken              
(= huidstriem) achterlaat. Huidstriemen kunnen tevens ontstaan 
als het vochtgehalte van de huid onvoldoende is. Personen met 
een verhoogd risico op huidstriemen zijn zwangere vrouwen en 
personen van wie het gewicht plots snel toe- of afneemt.  

GEBRUIK: 

•  2x PER DAG aanbrengen op de huidstriemen en met licht rond-
draaiende bewegingen met de vingertoppen inmasseren tot 
het product volledig geabsorbeerd is.   

•  Om zwangerschapsstriemen te voorkomen, masseer 2x PER DAG 
vanaf het tweede trimester op de buik, borsten, heupen, billen en 
dijen.

•  Door het aanvullen van de natuurlijke oliën van de huid, blijft deze 
elastisch en is het risico op huidstriemen kleiner. 

•  Gebruik voor een minimumperiode van 3 maanden.
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Bij 97 % van de 
testpersonen
na 4 weken 
significante 
verbetering (1)

Bron: (1) double-blind, placebo controlled scar study by PRODERM (2010)
  (2)  single-blind, single product, randomised and controlled striae trial by MEDICAL UNIVERSITY 

OF SOUTH AFRICA (2005)

50 % van de 
personen ver-
toonde een 
vermindering in 
roodheid na 4 
weken (2)



VAAK GESTELDE VRAGEN ...
Mag Bio-Oil® op het gelaat gebruikt worden?
Bio-Oil® kan zowel op lichaam als gelaat gebruikt worden. De zone rond de ogen en de 
mond vermijden, niet op open wonden aanbrengen. Regelmatige gelaatsmassages 
toepassen helpt de circulatie bevorderen waardoor de huid diepgaand gevoed wordt 
en er weer stralend uitziet.

Kan Bio-Oil® aanleiding geven tot puistjes?
Bio-Oil® is een niet-vette droge olie, die niet-comedogeen is en geen aanleiding geeft 
tot puistjes of onzuiverheden. 

Mag Bio-Oil® gebruikt worden bij baby’s en kinderen? 
Bio-Oil® is veilig voor mensen van alle leeftijden. Aangezien Bio-Oil® niet speciaal 
ontwikkeld werd voor baby’s, maar zeker niet schadelijk is, wordt er aanbevolen het 
product te gebruiken bij kinderen vanaf 2 jaar. 

Mag iemand die borstvoeding geeft, Bio-Oil® gebruiken?
Bio-Oil® is volkomen veilig om te gebruiken tijdens de zwangerschap. Het gebruik is 
aan te raden vanaf de 2de trimester. Het helpt huidstriemen voorkomen bij dagelijks 
gebruik. Bio-Oil® kan gebruikt worden bij iemand die borstvoeding geeft maar het 
gebruik moet vermeden worden op en rond de tepels, net vóór de voeding.

Hoelang bewaart een open Bio-Oil®-verpakking?
Micro-organismen hebben water en/of zuurstof nodig om te leven en te groeien. Bio-
Oil® is een watervrije formule aangezien het uit 100 % olie bestaat. Dit is de reden 
waarom er geen bewaarmiddelen nodig zijn bij de productie van Bio-Oil®. Vóór de 
afvulling zijn de verpakkingen vacuüm gezogen om deze bacterievrij te maken. Eens 
de verpakking geopend is dit product 36 maanden houdbaar.

Is Bio-Oil® op een biologische manier geproduceerd?
Bij de productie van Bio-Oil® worden er natuurlijke plantaardige oliën gebruikt. Door 
het innovatieve ingrediënt PurCellin Oil™ kunnen zij tot diep in de huid indringen en 
bewaren zij hun efficiënte werking van voor ze verwerkt worden. Dit product heeft 
geen E.O.B.B.G.-label (Essentiële Olie Botanisch en Biochemisch Gedefinieerd) en 
geen biocertificaat.

Kan Bio-Oil® als badolie gebruikt worden?
Bio-Oil® vult de natuurlijke oliën van de huid aan en beschermt de huid tegen extreme 
weersomstandigheden, blootstelling van de huid aan water met een hoog gehalte 
aan chemicaliën, veelvuldig wassen en de uitdrogende invloeden van o.a. centrale 
verwarming en airconditioning. Daarom is Bio-Oil® tevens geschikt als verzachtende 
en vochtregulerende badolie.


