
EXTRAVEN EXPERT
KREM DO SZYI I DEKOLTU

Krem do pielęgnacji szyi i dekoltu nawilżający, hypoalergiczny
Zalecany do pielęgnacji każdego rodzaju skóry

KLUCZOWE SKŁADNIKI AKTYWNE: 
olej owsiany – szerokie działanie kondycjonujące, olej z nasion 
żmijowca – źródło nienasyconych kwasów tłuszczowych ALA, GLA 
i SDA, extraven® – beta-glukan owsiany, olej z nasion ogórecznika  
lekarskiego – cenne źródło kwasu GLA, skwalan – naturalny kom-
ponent spoiwa międzykomórkowego naskórka, pochodna z lukre-
cji – 100% składnik aktywny, którego główna aktywność jest silnie 
przeciwzapalna, cholesterol, małocząsteczkowy kwas hialurono-
wy – znacząco spłyca głębokość zmarszczek, bisabolol – natural-
ny składnik o szerokim zastosowaniu pielęgnacyjnym, witaminy E, 
fukoidan – źródło l-fukozy, masło shea – z owoców drzewa afry-
kańskiego, alkohol batylowy – środek przeciwzapalny, pantenol  
– prowitamina B5, lecytyna – efektywnie redukująca podrażnie-
nia,emolienty pochodzenia roślinnego

Ingredients:
aqua, glycerin, squalane, caprylic/capric triglyceride, pentylene glycol, isoamyl laurate, 
decyl cocoate, glyceryl stearate, cetyl alkohol, cetearyl olivate, Echium plantagineum seed 
oil, sorbitan olivate, oat beta-glucan, Avena sativa meal extract, Borago officinalis seed 
oil, hydrogenated lecithin, panthenol, hydrolyzed hyaluronic acid, biosaccharide gum-1, 
Butyrospermum Parkii butter, bisabolol, batyl alcohol, tocopherol, dipotassium glycyr-
rhizinate, cholesterol, allantoin, tocopheryl acetate, myristyl myristate, phenoxyethanol, 
cellulose, benzoic acid, sunflower oil, dehydroacetic acid, carbomer, sodium bicarbonate, 
parfumsunflower oil, cellulose, phenoxyethanol, cholesterol, benzoic acid, metyl glucose 
sesquistearate, sodium bicarbonate, dehydroacetic acid, carbomer, parfum

200 ml 
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, nie zamrażać

EXTRAVEN EXPERT
SPECJALNY KREM DO TWARZY

Krem do twarzy SPECJALNY nawilżający, hypoalergiczny
Zalecany do pielęgnacji skóry mieszanej lub tłustej

KLUCZOWE SKŁADNIKI AKTYWNE: 
kwas lizofosfatydowy – wpływa na namnażanie komórek skóry  
i jej nawilżenie, ekstrakt z róży wielokwiatowej – składnik zmniej-
szający objętość porów, unikatowa stabilna postać witaminy C, 
extraven® – beta-glukan owsiany, pochodna z lukrecji – 100%  
składnik aktywny, którego główna aktywność jest silnie prze-
ciwzapalna, bisabolol – naturalny składnik o szerokim działaniu 
pielęgnacyjnym, alkohol batylowy – środek przeciwzapalny, ma-
łocząsteczkowy kwas hialuronowy – znacząco spłyca głębokość 
zmarszczek, fukoidan – źródło l-fukozy, pantenol – prowitami-
na B5, olej z nasion żmijowca – źródło nienasyconych kwasów  
tłuszczowych ALA, GLA i SDA, olej z nasion ogórecznika lekarskie-
go – cenne źródło kwasu GLA, olej owsiany – szerokie działanie 
kondycjonujące, skwalan – naturalny komponent spoiwa między-
komórkowego naskórka, witaminy E, lecytyna – efektywnie redu-
kująca podrażnienia, cholesterol

Ingredients:

aqua, squalane, glycerin, isoamyl laurate, pentylene glycol, ascorbyl tetraisopalmitate, gly-
ceryl stearate, cetyl alcohol, cetearyl olivate, caprylic/capric triglyceride, sorbitan olivate, 
oat beta-glucan, Echium plantagineum seed oil, Borago officinalis seed oil, Avena sativa 
meal extract, hydrogenated lecithin, tocopheryl acetate, Rosa multiflora fruit extract, 
Butyrospermum Parkii butter, panthenol, cellulose, decyl cocoate, hydrolyzed hyaluronic 
acid, bisabolol, batyl alcohol, lysophosphatydic acid, dipotassium glycyrrhizinate, allanto-
in, cholesterol, tocopherol, phenoxyethanol, metyl glucose sesquistearate, biosaccharide 
gum-1, benzoic acid, sunflower oil, carbomer, dehydroacetic acid, sodium bicarbonate, 
butylene glycol, lecithin, lysolecithin, parfum

50 ml  
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, nie zamrażać
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EXTRAVEN EXPERT
UNIWERSALNY KREM DO TWARZY

Krem do twarzy UNIWERSALNY nawilżający, hypoalergiczny
Zalecany do pielęgnacji skóry wrażliwej lub naczyniowej

KLUCZOWE SKŁADNIKI AKTYWNE: 
extraven® – beta-glukan owsiany, unikatowa stabilna postać 
witaminy C, fukoidan – źródło l-fukozy, olej z nasion żmijowca 
– źródło nienasyconych kwasów tłuszczowych ALA, GLA i SDA,  
małocząsteczkowy kwas hialuronowy – znacząco spłyca głębo-
kość zmarszczek, olej z nasion ogórecznika lekarskiego – cenne 
źródło kwasu GLA, olej owsiany – szerokie działanie kondycjonu-
jące, skwalan – naturalny komponent spoiwa międzykomórkowego 
naskórka, pochodna z lukrecji – 100% składnik aktywny, którego 
główna aktywność jest silnie przeciwzapalna, bisabolol – naturalny 
składnik o szerokim zastosowaniu pielęgnacyjnym, alkohol batylo-
wy – środek przeciwzapalny, witaminy E, pantenol – prowitamina 
B5, lecytyna – efektywnie redukująca podrażnienia, masło shea  
– z owoców drzewa afrykańskiego, cholesterol, emolienty pocho-
dzenia roślinnego

Ingredients:
aqua, squalane, glycerin, pentylene glycol, isoamyl laurate, caprylic/capric triglyceride,  
glyceryl stearate, ascorbyl tetraisopalmitate, cetearyl olivate, cetyl alkohol, sorbitan oli-
vate, oat beta-glucan, Avena sativa meal extract, Echium plantagineum seed oil, Borago 
officinalis seed oil, tocopheryl acetate, batyl alcohol, tocopherol, Butyrospermum Parkii 
butter, hydrogenated lecithin, hydrolyzed hyaluronic acid, biosaccharide gum-1, bisabolol, 
allantoin, dipotassium glycyrrhizinate, panthenol, decyl cocoate, sunflower oil, cellulose, 
phenoxyethanol, cholesterol, benzoic acid, metyl glucose sesquistearate, sodium bicarbo-
nate, dehydroacetic acid, carbomer, parfum

100 ml 
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, nie zamrażać

KLUCZOWE SKŁADNIKI AKTYWNE: 
unikatowa stabilna postać witaminy C, extraven® – beta-glukan 
owsiany, olej z nasion żmijowca – źródło nienasyconych kwasów 
tłuszczowych ALA, GLA i SDA, małocząsteczkowy kwas hialuro-
nowy – znacząco spłyca głębokość zmarszczek, fukoidan – źródło 
l-fukozy, skwalan – naturalny komponent spoiwa międzykomór-
kowego naskórka, pochodna z lukrecji – 100% składnik aktywny, 
którego główna aktywność jest silnie przeciwzapalna, pantenol  
– prowitamina B5, olej z nasion ogórecznika lekarskiego – cenne 
źródło kwasu GLA, lecytyna – efektywnie redukująca podrażnie-
nia, witaminy E, bisabolol – naturalny składnik o szerokim zastoso-
waniu pielęgnacyjnym, alkohol batylowy – środek przeciwzapalny, 
cholesterol,masło shea – z owoców drzewa afrykańskiego, emo-
lienty pochodzenia roślinnego

Ingredients:
aqua, squalane, caprylic/capric triglyceride, glycerin, pentylene glycol, isoamyl laurate, 
glyceryl stearate, cetearyl olivate, cetyl alcohol, ascorbyl tetraisopalmitate, sorbitan oliva-
te, oat beta-glucan, Echium plantagineum seed oil, Avena sativa meal extract, Borago offi-
cinalis seed oil, hydrogenated, lecithin, tocopheryl acetate, Butyrospermum Parkii butter, 
sunflower oil, decyl cocoate, panthenol, myristyl myristate, hydrolyzed hyaluronic acid, 
bisabolol, batyl alcohol, cholesterol, tocopherol, dipotassium glycyrrhizinate, phenoxy-
ethanol, allantoin, metyl glucose sesquistearate, cellulose, benzoic acid, biosaccharide 
gum-1, dehydroacetic acid, carbomer, sodium bicarbonate, parfum

100 ml 
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, nie zamrażać

EXTRAVEN EXPERT 
GLOBALNY KREM DO TWARZY

Krem do twarzy GLOBALNY nawilżający, hypoalergiczny
Zalecany do pielęgnacji skóry suchej lub dojrzałej
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EXTRAVEN EXPERT
MLECZKO DO DEMAKIJAŻU

Mleczko owsiane do demakijażu nawilżające, hypoalergiczne
Zalecane do pielęgnacji każdego rodzaju skóry

KLUCZOWE SKŁADNIKI AKTYWNE: 
bisabolol – naturalny składnik o szerokim zastosowaniu pielęgna-
cyjnym, skwalan – naturalny komponent spoiwa międzykomór-
kowego naskórka, pochodna z lukrecji – 100% składnik aktywny, 
którego główna aktywność jest silnie przeciwzapalna, extraven® 
– beta-glukan owsiany,olej owsiany – szerokie działanie kondy-
cjonujące, olej z nasion ogórecznika lekarskiego – cenne źródło 
kwasu GLA, pantenol – prowitamina B5, masło shea – z owoców  
drzewa afrykańskiego, emolienty pochodzenia roślinnego

Ingredients:
aqua, isoamyl laurate, polyglyceryl-4 caprate, glycerin, methylheptyl isostearate,pen-
tylene glycol, caprylic/capric triglyceride, squalane, oat beta-glucan, Avena sativa meal 
extract, Borago officinalis seed oil, Butyrospermum Parkii butter, cetearyl olivate, dipotas-
sium glycyrrhizinate, bisabolol, tocopheryl acetate, tocopherol, allantoin, panthenol, sor-
bitan olivate, decyl cocoate, glyceryl stearate, cetearyl glucoside, cetyl alcohol, cellulose, 
phenoxyethanol,acrylates/c10-30 alkyl acrylate crosspolymer, benzoic acid, sunflower 
oil,dehydroacetic acid, sodium bicarbonate, parfum

200 ml 
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, nie zamrażać

EXTRAVEN EXPERT
MASECZKA DO TWARZY

Maseczka owsiana do twarzy nawilżająca, hypoalergiczna
Zalecana do pielęgnacji każdego rodzaju skóry

KLUCZOWE SKŁADNIKI AKTYWNE: 
ekstrakt z otrąb owsianych – źródło beta-glukanu i protein owsia-
nych, małocząsteczkowy kwas hialuronowy – znacząco spłyca 
głębokość zmarszczek, bisabolol – naturalny składnik o szerokim 
zastosowaniu pielęgnacyjnym, masło shea – z owoców drzewa 
afrykańskiego, emolienty pochodzenia roślinnego, witaminy E

Ingredients:

propylene glycol 1,3, glycerin, Avena sativa bran extract, Butyrospermum Parkii butter, 
polyglyceryl-4 caprate, pentylene glycol, sunflower oil, hydrolyzed hyaluronic acid, toco-
pherol, bisabolol, tocopheryl acetate, panthenol, allantoin, cetearyl glucoside, tytanium 
dioxide, acrylates/C10-30 alkyl acrylate crosspolymer, parfum

75 ml 
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, nie zamrażać

EXTRAVEN EXPERT
PEELING DO TWARZY

Peeling owsiany do twarzy nawilżający, hypoalergiczny
Zalecana do pielęgnacji każdego rodzaju skóry

KLUCZOWE SKŁADNIKI AKTYWNE: 
ekstrakt z otrąb owsianych – źródło beta-glukanu i protein owsia-
nych, bisabolol – naturalny składnik o szerokim zastosowaniu 
pielęgnacyjnym, masło shea – z owoców drzewa afrykańskiego, 
emolienty pochodzenia roślinnego, witaminy E

Ingredients:

isoamyl laurate, Butyrospermum Parkii butter, Avena sativa bran extract, decyl cocoate, 
polyglyceryl-4, caprate, pentylene glycol, hydrated silica, silica, methylheptyl isostearate, 
bisabolol, tocopherol, sunflower oil, cetearyl glucoside, tytanium dioxide, parfum

75 ml 
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, nie zamrażać

Biovelim to polska firma produkująca kosmetyki, których istotą jest  
zastosowanie kompozycji bazowej zawierającej Extraven® beta-glukan 
owsiany.

Korzystając z własnej technologii, BV Laboratorium produkuje Extraven® 
beta-glukan owsiany (oat beta-glucan) o wysokim stopniu czystości, olej 
owsiany (avena sativa meal extract) i ekstrakt z otrąb owsianych (avena sa-
tiva bran extract).

Beta-glukan owsiany jest liniowym polisacharydem otrzymywanym  
w wyniku ekstrakcji z ziarna owsa (avena sativa). Charakteryzuje się liniową 
strukturą oraz występowaniem wiązań beta-1,3 i beta-1,4 glikozydowych 
pomiędzy cząsteczkami D-glukozy.
Β-(1-3) (1-4)-D-glukan (homopolimer beta D-glukozy)
Wykorzystanie beta-glukanu z owsa w kosmetykach znajduje uzasadnienie 
w dotychczasowym stanie wiedzy ze względu na istotny wpływ tego poli-
sacharydu na gojenie ran, proces starzenia skóry i tworzenie się zmarszczek 
oraz posiadanie właściwości nawilżających, przeciwutleniających, reduku-
jących wpływ promieniowania UV oraz mających zdolność do penetracji 
skóry.

Produkty kosmetyczne Biovelim Laboratorium zapewniają kompleksową 
pielęgnację skóry twarzy, szyi i dekoltu. 

Bezpieczeństwo i higiena kosmetyków została wzmocniona poprzez dobór 
opakowań typu airless i tuby  pięciowarstwowe z barierą EVOH.

Zakłada się, że tworzone produkty kosmetyczne, m.in. o właściwościach 
nawilżających,  hypoalergicznych, według własnej receptury BV, spełnią 
oczekiwania klientów wymagających, poszukujących nowych, unikatowych 
rozwiązań w pielęgnacji skóry z udziałem aktywnych składników uzyska-
nych z polskiego owsa, w połączeniu z innymi cennymi składnikami.

KLUCZOWE SKŁADNIKI AKTYWNE W PRODUKTACH  
KOSMETYCZNYCH BIOVELIM LABORATORIUM

alkohol batylowy – środek przeciwzapalny, przeznaczony do skóry wrażli-
wej, zmniejszający uszkodzenia DNA, wywołane działaniem promieniowa-
nia słonecznego1, polecany również jako booster SPF2 (zapobieganie po-
wstawaniu rumienia) 
bisabolol – naturalny składnik o szerokim zastosowaniu pielęgnacyjnym
cholesterol – emolient, emulgator3

ekstrakt z otrąb owsianych – źródło beta-glukanu i protein owsianych

ekstrakt z róży wielokwiatowej – ekskluzywny ekstrakt, stosowany do 
pielęgnacji skóry z rozszerzonymi porami. Powoduje zmniejszenie rozmiaru 
porów. Jest nową propozycją do zastosowania w produktach przeciwsta-
rzeniowych. Działając wielokierunkowo nadaje skórze zdrowy wygląd

emolienty pochodzenia roślinnego – działanie mikrobójcze: naturalny sys-
tem emulgujący, oparty na przeciwzapalnych właściwościach. Szczególnie 
polecany dla skóry wrażliwej, likwiduje uczucie szczypania

extraven® (beta-glukan owsiany) – opisywane w opracowaniach dzia-
łanie: nawilżające (posiada właściwości silnie wiążące wodę; tworzy na 
skórze długo utrzymującą się cienką warstwę zatrzymującą wodę i nadaje 
jej gładkość), przeciwutleniające, przeciwzmarszczkowe, przeciwstarzenio-
we, ochronne przed promieniowaniem UV. Beta-glukan aktywuje procesy  

antyoksydacyjne w skórze-uodparnia ją na stres oksydacyjny i działanie  
innych niekorzystnych czynników środowiskowych. Zaletą zastosowania 
beta-glukanu w kompozycji bazowej kosmetyków jest to, że glukany wpły-
wają m.in. na podrażnienia i mikrourazy skóry, zmniejszają jej szorstkość, 
wysuszenie i zaczerwienienie. Wzmacniają pokrywę skórną, zwiększając jej 
elastyczność oraz pobudzają syntezę kolagenu zmniejszając w efekcie ilość 
i głębokość zmarszczek. Beta-glukan jest immunostymulatorem, czyli sub-
stancją, która uaktywnia i wspiera naturalne mechanizmy obronne skóry

fukoidan – źródło l-fukozy, ma właściwości kojące, nawilżające, anti-age-
ning, restrukturyzujące oraz wygładzające

kwas lizofosfatydowy – nowa koncepcja przeciwstarzeniowa: widoczna 
redukcja porów dzięki stymulowaniu różnicowania komórek i warunków 
uwodnienia. Wysoce skoncentrowany kwas lizofosfatydowy zwiększa za-
równo wodną jak i lipidową część bariery skóry 

masło shea – z owoców drzewa afrykańskiego

olej owsiany – powstaje w wyniku ekstrakcji nasion owsa (avena sativa)  
i składa się głównie z nasyconych i nienasyconych kwasów tłuszczowych 
(kwas palmitynowy, stearynowy, oleinowy, linolowy), zawiera również biał-
ka roślinne i witaminy. Ma szerokie działanie kondycjonujące

olej z nasion ogórecznika lekarskiego – olej o dużej zawartości kwasu GLA4

olej z nasion żmijowca – źródło nienasyconych kwasów tłuszczowych 
ALA5, GLA i SDA6

pantenol – prowitamina B5

pochodna z lukrecji – substancja czynna rozpuszczalna w wodzie o silnym 
działaniu przeciwzapalnym, kojącym
skwalan – substancja roślinnego pochodzenia, naturalny komponent 
ochronnej warstwy lipidowej skóry i włosów, wchodzący w skład spoiwa 
międzykomórkowego naskórka 

unikatowa stabilna postać witaminy C – pochodna witaminy C, rozpusz-
czalna w olejach, o szerokim działaniu przeciwstarzeniowym. Posiada wła-
ściwości chroniące komórkę przed uszkodzeniami powodowanymi przez 
promieniowanie UV, hamuje działanie tyrozynazy oraz kolagenaz, poprawia 
syntezę kolagenu, działa rewitalizująco na komórki. Stanowi również silny 
antyoksydant

witaminy E – mieszanina tokoferoli: popularny antyutleniacz

BIOVELIM Sp. z o.o. 
ul. Odona Bujwida 51, 50-345 Wrocław, tel.: +48 71 722 79 35
info@biovelim.pl, www.biovelim.pl

1 Promieniowanie UVB
2 SPF (z ang. sun protection factor) – to wskaźnik ochrony przeciwsłonecznej, służący do oznaczenia     
   stopnia ochrony przed promieniowaniem UVB
3 Umożliwia powstanie emulsji
4 Kwas gamma-linolenowy: jego brak powoduje utratę elastyczności i suchość skóry, co znacznie 
   przyspiesza tworzenie się zmarszczek; skóra szybciej ulega procesom starzenia się
5 Kwas alfa-liponowy: silny przeciwutleniacz: skutecznie chroni organizm przed konsekwencjami 
   działania wolnych rodników
6 Kwas stearydynowy: to unikalny składnik przeciwzmarszczkowy, hamujący procesy zapalne  
   w skórze i działający antyalergicznie
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