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JARELDUSED
Dermatoloogide tehtud katsete, katsealuste individuaalsete hinnangute ja kogutud
anamneeside alusel on kosmeetikatoodete seaduse artikli 11 loike 1 punktide 4 ja 6
kohaselt kindlaks tehtud, et:

tehtud katsete pohjal tervikuna ei ilmnenud nahte, mis oleksid kinnitanud
BIOARPILi (BIOCARTALENi) salvi kahjulikku arritavat, st allergilist voi
toksilist moju inimese nahale. Nahatestid olid negatiivsed.
Antud hinnang ei puuduta isikuid, kellel esineb allergiat preparaadi mis tahes
koostiosa suhtes.
Katsetatud preparaat vastab deklareeritud omadustega kosmeetikatoodetele seatud
nouetele

inimtervisele

ohutuse

seisukohalt

(30.

martsi

2001.

aasta

kosmeetikatoodete seaduse artikli 1 loike 1 punkt 4).
Katsealuste arvamuste pohjal, kes andsid olulist teavet preparaadi toime kohta,
tuvastati, et salvi talusid hasti peaaegu koik katses osalenud isikud.
Ukski katsealustest ei teavitanud markimisvaarsetest vaevustest, st kihelus-voi
sugelustundest voi muudest inimtervisele negatiivset moju avaldada voivatest
nahtudest.
Aparaadikatsed ja katsealused kinnitasid, et tanu vastavalt valitud toimeainetele,
st vaseliinolile ning kullastumata rasvhapete ja bioaktiivsete uhendite, st
looduslike vitamiinide, sh A- ja D-vitamiini, fosfolipiidide ja futosteroolide,
poolest rikkale toimeainete kompleksi sisaldavatele bioolidele, BIOARPILi
(BIOCARTALENi) salv niisutab ja toidab sugavalt ja intensiivselt, kaitstes nahka
valistegurite ebasoodsa moju eest. See valdib naha kuivamist ja taastab kuivanud
nahka, toimides niisutavalt, taastavalt ja toitvalt.
Lavendli- ja eukaluptioli, kolmisruskme (Bidentis tripartitae) urt, teekummel
(Matricaria chamomilla), lusosuum ja looduslik mesi tagavad antiseptilise,
poletikuvastase ja haavade paranemist soodustava toime.

Salitsuulhape toimib koorivalt, eemaldab sarvestunud naha pealmised kihid,
soodustades seelabi naha regeneratsiooni ja havinud naharakkude taastumist.
Tehtud katsed naitasid, et ohutute ja looduslike toimeainete hea kombinatsioon
leevendab sugelus-, ketendus- ja seborroanahtudega haigusi.
Psoriaasi all kannatavad katsealused ja salvi hindamises osalenud arstid kinnitasid
haigusnahtude margatavalt kiiremat taandumist.
Hindamise kaigus taheldati, et preparaat aitab uhelt poolt eemaldada surnud
naharakud, mis on salitsuulhappe teene, teisalt aga niisutab tugevalt ja sugavalt
ning toidab ja taastab psoriaasist pohjustatud muutustega nahka tanu
mitmesugustele looduslikele kullastumata rasvhapetele.
Katsealused taheldasid ketendamise ja naha punetamise markimisvaarset
vahenemist ning ketendavate nahatompude lamendumist.
Katses osalenud ekseemist ja atoopilisest nahapoletikust tingitud muutustega
isikud kinnitasid, et salv on poletiku- ja kihelemisvastase toimega, mis piirab
nakkuste levikut ja kiirendab nahamuutuste taandumist.
Salv leevendab kiiresti ja tohusalt arritust, korvaldab ketendamisnahud ja nende
nahtudega kaasneva subjektiivse naha pingus- ja punetustunde.
Katsealuste ja katset jalgivate arstide hinnangul hooldab ja taastab hinnatud
preparaadis kasutatud koostisosade kombinatsioon intensiivselt nahka.
Katsealused kinnitasid, et salv kaitseb valistegurite kahjuliku moju eest.
Aparaadikatsed kinnitasid katsealuste tundmusi ja naitasid, et nahk kattus parast
preparaadi kasutamist kaitsekihiga, mis vahendas tohusalt, veel ka kolm tundi
parast pealekandmist, vee aurustumise kiirust naha sarvkihist, hoides naha
sugavates kihtides vastavat niiskustaset.
Taheldati, et tanu oigele intensiivsele toitmisele ja sugavale niisutamisele
korvaldab salv poletikuseisundiga kaasneva ebameeldiva pingus-, kihelus- ja
punetustunde.
Lisaks margiti, et salvi on vaga praktiline kasutada ning mugav nahale kanda, see
jatab nahale orna ja sametise kileja kihi.
Katsealune preparaat nakkub hasti, vajaduse korral saab seda maha pesta.
Preparaadi toime on pusiv, mis pealekandmise ajal ei muutu.

Vastavalt valitud koostisosadega, mis avaldavad soodsat moju olemasolevate
dermatoloogiliste muutuste ja nendega kaasnevate vaevuste taandumisele, salvi
regulaarne kasutamine parandab edukalt enesetunnet ja naha valimust.
Katsetatud BIOARPILi (BIOCARTALENi) salv vastab tootja poolt seatud
kasutusomadustele.
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