


•  2 vezes ao dia.

•  Movimentos circulares.

•  Utilizar durante 3 meses p ara melhores 
resultados.

SAIBA COMO
APLICAR

CONHEÇA A HISTÓRIA
DA MARCA

•  Lanç ado na África do Sul em 1987 e no 
Brasil em 2012 ;

•  Há 31 anos conquista consumidores em 
mais d e 120 países;

ESTUDOS CLÍNICOS

RECOMENDADO PARA:

Porcentagem de pessoas que sentiram
uma melhora na aparência;

FÓRMULA
•  PurCellin Oil™  é o ingrediente revolucionário 

que reduz a e spessura  da fórmula,  facilitando 
a a bsorção do produto na pele.

•  Hipoalergêncio e indicado a todos os tipos 
de pele

•  Não obstrui os poros

Um ingrediente co m
patente exc lus iva B io-O il

INGREDIENTES:

Vitamina
A e E

Óleo de
Camomila

Óleo de
Alecrim

Óleo de
Calendula

Óleo de
Lavanda

PurCellin Oil

melhora a aparência de cicatrizes, no vas ou 
antigas.  

reduz a formaçã o de estr ias e melhora a 
aparência de estrias já existentes.  

uniformiza tons de peles d esiguais.

CIC ATRIZES

ESTRIAS

TONS DESIGUAIS

VOCÊ SABIA?
•  Nenhum dos ingredientes é testado 

ou derivado de animais;
•  Nã o co ntém parabenos;
•  Pode  ser usado durante a amamentaçã o, m as não é 

recomendado que seja utilizado na  região do mamilo.
•  Hipoalergênico e indicado a todos os tipos de pele;

ÓLEO PARA CUIDADO DA PELE
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94%

92%
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Cicatrizes

Estrias

Tons desiguais

*proDERM , 20 10

*proDERM , 20 10

*Medunsa, 20 05

60ml

index 152*
index = [preço multi B] / [preço concorrente] * 100Base: Óleo Cicatricure

125ml200ml

no tratamento
de estrias e
cicatrizes
em 24 países.

FÓRMULAFÓRMULA
•• PuPurrCCeelllliinn OiOill™™  é é oo

qquuee rreerrerr dduuz az a ee ssppee
aa aa bbssoorrççãoão ddoo pprr

•• HHiippooaalleerrggêênncciio eo e

DISPONÍVEL EM 3 TAMANHOS:



Fórmula

100 %
ativa

•  B io-Oil é espe cialista em s oluções de cuidados  
para a pele. O óleo e o gel são adicionais à  
rotina de produtos de bel eza da c onsumidora,  
que procura melhorar a aparência de estrias,  
cicatrizes,  tons desiguais e solucionar a pele 
seca;

•  O Óleo para Cuidados d a Pe le é p roduto mais 
recomendado por médicos,  farmacêuticos e  
parteiras,  para cicatrizes e estrias em  10 
países;

•  A marca Bio-Oil possui 402 prêmios em todo o 
mundo, com benefícios de s eus p rodutos 
comprovados p or estudos  clínicos.

ARGUMENTOS
DE VENDA

PLANOGRAMA

CÓD

230186465

129002

129003

129004

19015

19016

BIO-OIL 60ML

BIO-OIL 125ML

BIO-OIL 200ML

BIO-OIL GEL 50ML

BIO-OIL GEL 100ML

BIO-OIL GEL 200ML

6001159111764

6001159111771

6001159111788

6001159118985

6001159118992

6001159119005

EAN

46001159111762

46001159111779

46001159111786

46001159118983

46001159118990

46001159119003

01

01

01

01

01

01

DUN MÚLTIPLODESCRIÇÃO

DISPONÍVEL EM 3 TAMANHOS:

RECOMENDADO 
PARA:
PELE SECA
DESCAMAÇÃO
COCEIRA
Alivia os sintomas 
da psoríase

O B io-Oil®  Gel  Para Pele  Sec a 
em s eu formato inovador de gel, 
subst itui a água inativa existente 
em cremes hidratantes por óleo, 
tornando a fórmula 100% ativa e
com maior poder de a bso rçã o 
da pele.

Gel concentrado
para hidratação
da pele
ressecada e
danificada.

•  Aplicar uma pequena quantidade na região 
desejada. Caso a pele a pele continue sec a, 
aplicar diariamente.

•  Para melhores resultados,  usar após o banho.

•  Pode s er usado nos lábios, e m pele oleosa e 
sensível. A livia os s intomas da psoríase: s ecura,  
coceira e descama ção.

•  Não contém parabenos
Não é testado em animais
Não é comedogênico

APLICAÇÃO

*Ayton Global Resea rch, Reino Unido, 2017

94%
92%

86%

conco rdam que “o p roduto é fácil de aplicar”.

conco rdam que “o p roduto deixa a pele
imediatamente hidratada”.

conco rdam que “a pele seca melho rou
ao longo de 2 semanas”

ESTUDOS CLÍNICOS

200ml
77679

100ml
77678

50ml
77627


