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KOSMETYKÓW I SUPLEMENTÓW DIETY

Firma Invex Remedies

została stworzona w oparciu o technologię Jednostki Innowacyjno Wdrożeniowej INWEX, którą w 1987 roku założył wybitny chemik i wynalazca Stanisław Szczepaniak - główny twórca
ponad 150 patentów. Jego poświęcenie, pasja i praca sprawiły, że jako ceniony naukowiec został uhonorowany
licznymi nagrodami, tytułami, wyróżnieniami oraz orderami i złotymi medalami przyznawanymi podczas targów
wynalazczości.
W naszych laboratoriach opracowana została zaawansowana technologia monojonowa, dzięki której uzyskuje
się cząstki pierwiastków ponad dziesięciokrotnie mniejsze niż dotychczas stosowane w farmakologii i kosmetologii
nanocząsteczki. Jest ona fundamentem działalności firmy Invex Remedies. Opatentowana przez nas technologia
monojonowa pozwala na dostarczenie organizmowi substancji aktywnych w najlepiej przyswajalnej formie.
Rozmiar cząstek i ich powiązanie w pary jonowe pozwala na doskonałe przenikanie do wnętrza komórek
i spełnienie swojej funkcji, co daje maksymalną skuteczność. Pierwiastki złota, srebra, krzemu oraz inne stosowane
w kosmetyce w formie monojonów, są odpowiednio zabezpieczone przed tworzeniem się tzw. klastrów – skupisk
cząsteczek. Innowacyjne składniki aktywne będące bazą naszych kosmetyków i suplementów diety są chronione
patentami, zgłoszeniami patentowymi oraz znakami towarowymi w Urzędzie Patentowym RP.

Suplement diety Krzem z borem Silor+B
POLECA STANISŁAW SZCZEPANIAK
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Innowacyjność kosmetyków
Invex Remedies

Nagrody, Wyróżnienia,
certyfikaty oraz medale

Nasze zaawansowane rozwiązania w kosmetyce to:
•
rozdrobnienie substancji aktywnych do postaci monojonów (pojedynczych rozproszonych cząstek o średnicy 0,1-0,5 nm)
wielkości kilkadziesiąt razy mniejszej niż nanocząsteczki,
•
technologia wykorzystująca pary jonowe, dotychczas stosowana jedynie w nowoczesnej farmakologii.

Organiczny krzem z borem (SILOR+B) Puchar, Złoty Medal oraz Dyplomy Międzynarodowej Federacji
Stowarzyszeń Wynalazców (IFIA), Złoty Medal z Wyróżnieniem Jury (IWIS 2010), tytuł Innowacja Roku 2010, Złote Godło za
produkt najwyższej jakości w konkursie Forum Jakości Quality International 2009, tytuł Lider Innowacji i Rozwoju 2010, Puchar
i Dyplom Ministra Szkolnictwa Wyższego i Nauki.

Monojony złota 0,2 nm, srebra 0,2 nm i krzemu 0,24 nm, stosowane w produktach Invex Remedies, są nie tylko kilkadziesiąt razy
mniejsze od dotychczas powszechnie stosowanych nanocząsteczkowych substancji aktywnych, ale również nie mają tendencji
do łączenia się w duże skupiska cząsteczek tzw. klastry.
Dzięki zastosowaniu technologii monojonów i par jonowych substancje aktywne łatwo pokonują barierę naskórkową wnikając
w głębsze warstwy skóry.

Monojonowe złoto (Au100) Great Prize (AEI 2012), Special Prize (IWIS 2012), Złoty Medal z Wyróżnieniem Jury,
Puchar, Złoty Medal i Dyplomy z Teheranu, Medale i Dyplomy z Rosji i Rumunii, Puchar i Dyplom Ministra Szkolnictwa Wyższego
i Nauki.

Przenikanie substancji aktywnych kosmetyków przez skórę
Opracowane serie kosmetyków linii profesjonalnej jak i detalicznej można łatwo dopasować do potrzeb każdej skóry
w zależności od jej typu, problemu czy wieku. Substancje aktywne zawarte we wszystkich liniach są kompatybilne i odznaczają
się synergią. Produkty powstały na bazie ultra i mikroelementów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu.
Produkty są przebadane dermatologicznie, a ich skuteczność została potwierdzona testami in vivo.

4

Monojonowe srebro z borem (Ag124) prestiżowa nagroda na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków INST
w Taipei - Kryształowa Kula, Złoty Medal oraz Złoty Medal z wyróżnieniem Jury (IWIS 2011), Złote Medale na INTARG w Katowicach, IENA w Norymberdze, Kunshan (Chiny), Puchar i Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Puchary i Dyplomy
z Czech, Rumunii, Rosji, Iranu, Stowarzyszeń Azji i Korei.

5

Linia
GOLDEN
TOUCH

Szlachetny dotyk złota
- tajemnica młodości

Skóra najefektywniej regeneruje się w nocy.
Magię tego odrodzenia i odnowy zawdzięczamy hormonom, które zaczynają pracę wieczorem i stymulują podziały komórkowe, produkcję
białek, oczyszczanie komórek z toksyn oraz
odnowę kolagenu. Kremy linii Golden Touch
ze złotem monojonowym pod oczy i do twarzy
stworzone zostały, aby działać nocą dla pięknej
i młodszej skóry każdego dnia.
Monojonowe złoto będące podstawowym
składnikiem linii Golden Touch wpływa doskonale na poprawę kondycji i wygląd skóry
dojrzałej. Dzięki swoim właściwościom stymuluje fibroblasty do produkcji kolagenu i elastyny.
Spłyca zmarszczki już istniejące i chroni przed
powstawaniem nowych. Odżywiona skóra odzyskuje blask, jest zagęszczona, ujędrniona
i nawilżona.

Mgiełka
do twarzy i ciała
ze złotem
monojonowym Au100
Mgiełka długotrwale nawilża, regeneruje i rewitalizuje skórę.
Zawarta w niej substancja czynna - złoto monojonowe
o wielkości cząsteczki 0,2 nm przenika do głębszych warstw
skóry, gdzie stymuluje syntezę kolagenu i elastyny. Skóra
odzyskuje jędrność, elastyczność i młody wygląd.
Złoto monojonowe opóźnia procesy starzenia i powstawanie
zmarszczek, a już istniejące ulegają widocznemu spłyceniu.
Produkt może być stosowany samodzielnie w celu
nawilżenia, odświeżenia i poprawy stanu skóry jako mgiełka
lub jako jeden z elementów pielęgnacji skóry. Skutecznie
wspomaga działanie odmładzającego kremu ze złotem
monojonowym, a także kremów z linii Organic Silica
z krzemem organicznym.

Składniki aktywne: Złoto monojonowe
Pojemność: 200 ml, 100 ml

Przeznaczenie:
- profilaktyka antystarzeniowa,
- skóra dojrzała z widocznymi oznakami
starzenia,
- skóra sucha i odwodniona,
- cera naczyniowa,
- skóra wymagająca silnego odżywienia,
suplementacji i mineralizacji.
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Odmładzający krem
na noc
ze złotem
monojonowym Au100

Wyjątkowa formuła kremu bogatego w składniki aktywne jest
dostosowana do nocnej regeneracji. Skutecznie przywraca odpowiedni poziom natłuszczenia i nawilżenia skóry.
Zagęszcza skórę i poprawia jej strukturę poprzez stymulowanie syntezy kolagenu i elastyny. Spłyca istniejące
zmarszczki i chroni przed powstawaniem nowych. Napina
i ujędrnia skórę, jednocześnie walcząc z działaniem
wolnych rodników. Wyrównuje koloryt skóry oraz zmniejsza skłonność do przebarwień.

Składniki aktywne:

Złoto monojonowe, olej z pestek winogron, masło kakaowe,
witaminy E, C, PP

Pojemność: 30 ml

Balsam do ciała
ze złotem
monojonowym Au100
Wydajny balsam do ciała o doskonałych właściwościach odżywiających, nawilżających, regenerujących i rewitalizujących dla skóry suchej i mieszanej.
Oparty na innowacyjnej technologii monojonowej zwiększającej przenikalność
substancji aktywnej przez skórę.
Idealnie nadaje się do skóry podrażnionej łagodząc nieprzyjemne odczucie
wywołane jej przesuszeniem lub opalaniem. Zawarte w nim krzem organiczny
oraz złoto monojonowe mineralizują tkankę podskórną i uczestniczą w syntezie
kolagenu i elastyny.
Olej arganowy oraz masło kakaowe dodatkowo wygładzają, nawilżają
i wzmacniają naskórek. Witamina B3 łagodzi stany zapalne skóry oraz niweluje jej szorstkość. Pantenol działa łagodząco aktywując podziały komórkowe naskórka i zapewnia skórze jędrność i elastyczność.
Unikalny skład balsamu pozwala na jego użycie bezpośrednio przed założeniem odzieży nie powodując nieprzyjemnego efektu lepienia się.

Składniki aktywne:

Odmładzający
krem pod oczy
ze złotem
monojonowym Au100

Liftingujący, lekki krem bogaty w składniki aktywne.
Przeznaczony do pielęgnacji cienkiej i delikatnej skóry
wokół oczu. W widoczny sposób wygładza zmarszczki,
stymuluje odnowę komórkową, napina i rozświetla skórę.
Skutecznie nawilża, koi oraz poprawia barierę lipidową
naskórka. Niweluje cienie pod oczami.

Składniki aktywne:

Złoto monojonowe, olej z pestek winogron, masło kakaowe,
pantenol, witamina C, witamina PP

Pojemność: 15 ml
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Złoto monojonowe, krzem organiczny, pantenol, olej arganowy, masło kakaowe, witamina E, witamina PP, witamina C

Pojemność: 200 ml

Lawendowe mydło
ze złotem
monojonowym Au100
Mydło do ciała o właściwościach oczyszczających i odświeżających
skórę na bazie greckiej oliwy z oliwek ze złotem monojonowym. W Grecji
śródziemnomorski klimat sprzyja produkcji oliwy, która posiada szereg
naturalnych właściwości pielęgnacyjnych - jest bogata w witaminy, minerały,
naturalne kwasy tłuszczowe i przeciwutleniacze. Dodatek monojonowego
złota wzmacnia właściwości odżywcze.

Składniki aktywne:

Złoto monojonowe

Pojemność: 100 g
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Linia
Silver
Touch

Siła czystości srebra
dla zdrowej skóry

Dzięki zawartości srebra monojonowego produkty
należące do linii Silver Touch wykazują silne właściwości antybakteryjne. Regulują i ograniczają
wydzielanie sebum. Przyspieszają likwidację zmian
trądzikowych i zapobiegają powstawaniu nowych wykwitów na skórze. Skracają czas gojenia
i regeneracji. Łagodzą podrażnienia, koją i odświeżają skórę.
Produkty z tej linii mogą stanowić uzupełnienie
linii Golden Touch oraz Organic Silica. Substancje
aktywne zawarte we wszystkich liniach są kompatybilne i odznaczają się synergią.

Przeznaczenie:
- skóra tłusta i mieszana, skłonna do powstawania
zmian skórnych,
- skóra problematyczna (trądzik, łuszczyca w fazie
nieaktywnej),
- jako produkt łagodzący podrażenienia (np. przed/
po goleniu, depilacji)

Antybakteryjny tonik
ze srebrem
monojonowym Ag123
Regularne stosowanie toniku o właściwościach antybakteryjnych przyspiesza likwidację zmian trądzikowych.
Tonik oczyszcza skórę z nadmiaru sebum i normalizuje
pracę gruczołów łojowych. Dzięki zawartości alantoiny
skutecznie łagodzi, koi i zmniejsza podrażnienia. Przeznaczony również dla skóry delikatnej, wrażliwej i podrażnionej.

Składniki aktywne:

Srebro monojonowe, alantoina

Pojemność: 200 ml, 100 ml

Antybakteryjny płyn
do twarzy i ciała

ze srebrem
monojonowym Ag124

Doskonały preparat do skóry twarzy i ciała z problemem
zwiększonego wydzielania sebum. Oczyszcza skórę
pozostawiając ją matową i ograniczając powstawanie
zaskórników. Połączenie srebra monojonowego z borem
wykazuje silne właściwości antybakteryjne. Zalecany
w profilaktyce przeciwtrądzikowej. Przeznaczony do
stosowania po goleniu i depilacji w celu zapobiegania
zapaleniu mieszków włosowych.

Składniki aktywne:

Srebro monojonowe, krzem organiczny, bor

Pojemność: 200 ml, 100 ml
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Wulkaniczne mydło

ze srebrem
monojonowym Ag

Mydło do ciała o właściwościach oczyszczających i odświeżających skórę na bazie greckiej oliwy z oliwek ze srebrem monojonowym. W Grecji śródziemnomorski klimat
sprzyja produkcji oliwy, która posiada szereg naturalnych
właściwości pielęgnacyjnych - jest bogata w witaminy,
minerały, naturalne kwasy tłuszczowe i przeciwutleniacze. Dodatek monojonowego srebra wzmacnia właściwości oczyszczające.

Składniki aktywne: Srebro monojonowe
Pojemność: 100 g

Mydło ze srebrem

monojonowym Ag124

Naturalne mydło na bazie srebra przeznaczone do
codziennej pielęgnacji skóry całego ciała. Zapobiega
rozwojowi skórnych infekcji bakteryjnych. Łagodzi i koi
podrażnienia, odświeża skórę i neutralizuje nieprzyjemny
zapach potu.

Nie zawiera:

zapachowych, SLS

Linia
ORGANIC
SILICA

Moc minerałów źródłem
naturalnego piękna

Krzem organiczny i bor są podstawowymi składnikami aktywnymi linii Organic Silica
o właściwościach regenerujących, łagodzących
i nawilżających. Minerały te odgrywają niezwykle ważną rolę w procesach odbudowy
kolagenu i produkcji elastyny. Krzem jest budulcem tkanek miękkich, błon śluzowych, odpowiada za elastyczność i młodość komórek.
Substancje aktywne zawarte w linii Organic
Silica wspomagają wiązanie wody w naskórku
i usuwanie substancji toksycznych z komórek,
stymulując ich odnowę.

Przeznaczenie:
- skóra normalna, mieszana,
- odwodniona,
- szorstka, matowa,
- skóra problematyczna (łuszczycowa,
atopowa, naczyniowa),
- skóra palacza.

konserwantów, barwników, substancji

Składniki aktywne: Srebro monojonowe
Pojemność: 100 g
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Regenerujący żel
do twarzy i ciała
z krzemem organicznym
i borem Silor+B

Lekki żel do pielęgnacji twarzy i ciała o świetnych właściwościach regenerujących
i nawilżających. Doskonale łagodzi wszelkie podrażnienia, przynosi ulgę po
inwazyjnych zabiegach kosmetycznych (mezoterapia mikroigłowa, eksfoliacja
kwasami, mikrodermabrazja, laseroterapia itp.). Żel koi oraz skraca czas
regeneracji skóry po intensywnej ekspozycji na słońce. Zalecany również
dla skóry z problemami: łuszczyca, skóra atopowa, naczyniowa, trądzik.
Dzięki swojej żelowej konsystencji jest bardzo dobrze tolerowany przez
wszystkie rodzaje skóry.

Składniki aktywne:

Krzem organiczny, bor, alantoina

Pojemność: 200 ml

Balsam do ciała z krzemem
organicznym Silor+B

Wydajny balsam do ciała o doskonałych właściwościach odżywiających,
nawilżających, regenerujących dla skóry suchej i mieszanej. Oparty
na innowacyjnej technologii monojonowej zwiększającej przenikalność
substancji aktywnej przez skórę. Idealnie nadaje się do skóry podrażnionej
łagodząc nieprzyjemne odczucie wywołane przesuszeniem skóry. Zawarty
w nim krzem organiczny uczestniczy w syntezie kolagenu i elastyny.
Olej z zielonej kawy posiada właściwości antyoksydacyjne chroniące skórę
oraz tkankę podskórną przed działaniem wolnych rodników. Gwarantuje
skórze prawidłowe nawilżenie i działa zmiękczająco. Olej arganowy dodatkowo
wygładza, nawilża i wzmacnia naskórek. Witamina PP łagodzi stany zapalne
skóry oraz niweluje jej szorstkość. Pantenol działa łagodząco aktywując
podziały komórkowe naskórka i zapewnia skórze jędrność i elastyczność.
Unikalny skład balsamu pozwala na jego użycie bezpośrednio przed
założeniem odzieży nie powodując nieprzyjemnego efektu lepienia się.

Składniki aktywne:

Krzem organiczny, pantenol, masło kakaowe, olej z zielonej kawy, olej arganowy,
witaminy PP i E

Pojemność: 200 ml

Regenerujący krem do stóp
z krzemem organicznym
i borem Silor+B

Delikatny krem do codziennej pielęgnacji stóp. Oparty na innowacyjnej
technologii monojonowej zwiększającej przenikalność substancji aktywnej
przez skórę. Intensywnie zmiękcza, odbudowuje i regeneruje skórę.
Usuwa problem wysuszonej i pękającej skóry, niweluje zrogowacenia oraz
przywraca stopom uczucie lekkości. Zawarty w nim krzem organiczny
uczestniczy w syntezie kolagenu i elastyny. Olej arganowy wygładza, nawilża
i wzmacnia naskórek. Olejek rycynowy zmiękcza i regeneruje zrogowaciały
naskórek. Ester oleju lnianego zmiękcza skórę ułatwiając przenikanie
substancji aktywnych do głębszych, trudnodostępnych warstw podskórnych.
Lekka konsystencja kremu do stóp zapewnia jego wysoką wchłanialność oraz
umożliwia jego wykorzystanie w pielęgnacji innych części ciała pokrytych
twardym lub pękającym naskórkiem takich jak kolana czy łokcie.

Lekki krem nawilżający przeznaczony do pielęgnacji skóry wokół oczu,
ze szczególnym uwzględnieniem cery suchej i wrażliwej. Oparty na
innowacyjnej technologii monojonowej, zwiększającej przenikalność substancji
aktywnych przez naskórek. Zawarte w nim monojony krzemu regenerują
i koją. Olej z pestek winogron doskonale nawilża i poprawia napięcie skóry
wokół oczu, a pantenol łagodzi. Zawarta w kremie witamina E jest naturalnym
antyoksydantem, chroniącym skórę przed szkodliwym działaniem czynników
zewnętrznych. Witamina PP stymuluje produkcję kolagenu i hamuje
powstawanie wolnych rodników oraz rozjaśnia skórę pod oczami.

Składniki aktywne:

Krzem organiczny, bor, olej arganowy, olej rycynowy, pantenol, witamina PP

Krzem organiczny, masło kakaowe, olej z pestek winogron, witaminy E i PP,
pantenol

Pojemność: 100 ml

Pojemność: 15 ml

Składniki aktywne:
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Aktywnie regenerujący krem
pod oczy
z krzemem organicznym
Silor+B
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Przeciwzmarszczkowo-odżywczy krem
na dzień z krzemem organicznym
i miedzią Silor+B+Cu

Odżywczy krem przeciwzmarszkowy na dzień oparty na innowacyjnej technologii monojonowej zwiększającej przenikanie substancji aktywnych przez naskórek.
Krzem organiczny uczestniczy w biosyntezie kolagenu i elastyny, wykazuje właściwości regenerujące i łagodzące. Miedź, jako pierwiastek naturalnie występujący
w organizmie, w formie monojonów dotlenia komórki skóry oraz opóźnia procesy
starzenia. Witamina E wygładza i chroni przed wolnymi rodnikami. Inne zawarte
w kremie silne antyoksydanty takie jak olej z zielonej kawy i olej arganowy nawilżają, chronią, odżywiają oraz poprawiają elastyczność skóry. Pantenol koi i łagodzi.
Obecne w kremie masło kakaowe zapewnia odpowiedni pozim nawilżenia skóry.

Lekki krem nawilżający na dzień, przeznaczony do pielęgnacji skóry ze szczególnym uwzględnieniem cery suchej i wrażliwej. Zawarty w nim krzem organiczny silne regeneruje i koi. Krem został wzbogacony o olej arganowy i kwas
hialuronowy. Składniki te pozostawiają skórę doskonale nawilżoną i wygładzoną. Witamina E chroni przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych,
natomiast pantenol łagodzi podrażnienia.

Składniki aktywne:

Składniki aktywne:

Pojemność: 30 ml

Pojemność: 30 ml

Przeciwzmarszczkowo-odżywczy krem
na noc z krzemem organicznym
i miedzią Silor+B+Cu

Nawilżająco-regenerujący krem na
noc z krzemem organicznym
i kwasem hialuronowym
Silor+B+HA

Krzem organiczny, miedź, olej z zielonej kawy, olej arganowy, pantenol, masło
kakaowe, witamina E

Intensywnie
działający
krem
przeciwzmarszczkowy
przeznaczony
do
nocnej odbudowy komórkowej. Krzem organiczny i miedź zawarte w kremie regenerują skórę i spowalniają proces starzenia poprzez stymulację syntezy kolagenu i elastyny. Olej z zielonej kawy działa silnie antyoksydacyjnie,
wzmacnia barierę lipidową naskórka oraz hamuje proces utraty wody. Olej arganowy nawilża i wygładza naskórek, witamina E chroni przed wolnymi rodnikami.
Pantenol koi i łagodzi. Dodatkowo obecne w kremie masło kakaowe zapewnia
odpowiednie nawilżenie i skóry.

Składniki aktywne:

Krzem organiczny, miedź, olej z zielonej kawy, olej arganowy, pantenol, masło
kakaowe, witamina E

Pojemność: 30 ml
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Nawilżająco-regenerujący krem na
dzień z krzemem organicznym
i kwasem hialuronowym
Silor+B+HA

Krzem organiczny, kwas hialuronowy, olej arganowy, masło kakaowe, pantenol,
witamina E

Bogaty w składniki aktywne krem na noc o silnych właściwościach
odżywczych i regenerujących. Krzem organiczny uczestniczy w biosyntezie
kolagenu i elastyny, posiada również właściwości regenerujące i łagodzące.
Zawarte w kremie kwas hialuronowy oraz olej arganowy nawilżają, wzmacniają
i wygładzają naskórek. Obecność witaminy E zapewnia skórze odżywienie
oraz ochronę przed wolnymi rodnikami. Pantenol działa łagodząco i aktywuje
podziały komórkowe naskórka, zapewnia skórze jędrność i elastyczność.

Składniki aktywne:

Krzem organiczny, kwas hialuronowy, masło kakaowe, pantenol, witamina E

Pojemność: 30 ml
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Mgiełka
z krzemem organicznym
i kwasem hialuronowym
Silor+HA

Mgiełka odświeża, odżywia, ujędrnia oraz wspomaga utrzymanie prawidłowego nawilżenia skóry zapewniając ochronę przed nadmierną utratą
wilgoci. Produkt działa kojąco, przyśpiesza regenerację skóry ulegającej
podrażnieniom m.in. po zabiegach dermatologicznych, ekspozycji słonecznej i oparzeniach. Mgiełka polecana do pielęgnacji skóry suchej,
a także trądzikowej oraz łuszczycowej. Łagodzi podrażnienia i uczucie
ściągnięcia skóry zapewniając jej natychmiastowe ukojenie. Produkt ma
lekką, nietłustą konsystencję ułatwiającą szybkie wchłanianie.

Składniki aktywne:

Krzem organiczny, kwas hialuronowy, pantenol, alantoina

Pojemność: 200 ml, 100 ml

ORGANIC SILICA - produkty uzupełniające

Regenerujący płyn
do płukania jamy ustnej
z krzemem organicznym
i borem Silor+B

Płyn do płukania jamy ustnej przeznaczony do codziennej pielęgnacji i higieny jamy ustnej dla osób z różnego rodzaju problemami związanymi z przyzębiem i nadwrażliwością zębową.
Preparat ma właściwości regenerujące dzięki zawartości krzemu. Zawarty w płynie bor działa antybakteryjnie. Wykazuje również właściwości kojące i łagodzące, szczególnie u osób z nadwrażliwością
i nawracającymi stanami zapalnymi.

Sposób użycia:

Płukać jamę ustną 2 razy dziennie (15 ml płynu) przez około 1 minutę.

ORGANIC SILICA - produkty uzupełniające

Zestaw
Beauty Box
Zestaw bestsellerów firmy Invex Remedies, który można zabrać ze
sobą w podróż, do pracy, zmieści się w każdej damskiej torebce.
Nie musisz rezygnować z ulubionej pielęgnacji w trakcie podróży.
Zestaw Beauty Box idealnie spełni wszystkie potrzeby w trakcie
krótszego, czy dłuższego wyjazdu. W skład zestawu wchodzą trzy
miniprodukty, każdy o pojemności 20 ml.

Mgiełka do twarzy i ciała
ze złotem monojonowym Au 100 20 ml
Mgiełka długotrwale nawilża, regeneruje i rewitalizuje skórę. Zawarta w niej substancja czynna - złoto monojonowe o wielkości
cząsteczki 0,2 nm, przenika do głębszych warstw skóry, gdzie
stymuluje syntezę kolagenu i elastyny. Skóra odzyskuje jędrność,
elastyczność i młody wygląd.

Składniki aktywne: Złoto monojonowe

Antybakteryjny tonik
ze srebrem monojonowym Ag123 20 ml
Regularne stosowanie toniku o właściwościach przeciwbakteryjnych i przeciwzapalnych przyspiesza likwidację zmian
trądzikowych. Tonik oczyszcza skórę z nadmiaru sebum i normalizuje pracę gruczołów łojowych. Dzięki zawartości allantoiny skutecznie łagodzi, koi i zmniejsza podrażnienia. Przeznaczony również dla skóry delikatnej, wrażliwej i podrażnionej.

Składniki aktywne: Srebro monojonowe, alantoina

Regenerujący żel do twarzy i ciała
z krzemem organicznym i borem Silor+B 20 ml
Lekki żel do pielęgnacji twarzy i ciała o właściwościach regenerujących i nawilżających. Doskonale łagodzi wszelkie
podrażnienia, przynosi ulgę po inwazyjnych zabiegach kosmetycznych (mezoterapia mikroigłowa, eksfoliacja kwasami,
mikrodermabrazja, laseroterapia itp.). Żel koi oraz skraca czas regeneracji skóry po intensywnej ekspozycji na słońce. Zalecany również dla skóry z problemami: łuszczyca, skóra atopowa, naczyniowa, trądzik. Dzięki swojej żelowej konsystencji
jest bardzo dobrze tolerowany przez wszystkie rodzaje skóry.

Składniki aktywne: Krzem organiczny, bor, alantoina

Pojemność: 1000 ml, 300 ml
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ORGANIC SILICA - SPORT LINE

SUPLEMENTY DIETY w najlepiej przyswajalnej formie

Odkwaszająco
-regenerująca
sól do kąpieli SiSALT

Suplementy diety Silor+B, Silor+B+J oraz Biochelaty dzięki płynnej formule nie zawierają:

Odkwaszająco-regenerująca
sól do kąpieli z miedzią
SiSALT+Cu

Sól do kąpieli
SiSALT Sport Line:
• posiada odczyn alkaliczny
– analogiczny do wód płodowych, w których każdy z nas
znajdował się przez pierwsze
dziewięć miesięcy swojego życia w łonie matki,
• pH kąpieli wynosi 8,2 - 8,5,
• oparta na soli kopalnianej,
pozostałej po morzach istniejących 230 mln lat temu
– dzięki czemu jest wolna od
zanieczyszczeń metalami ciężkimi oraz toksynami, które znajdują się w morzach i oceanach
obecnie.

Sól do kąpieli z miedzią
SiSALT+Cu:
Sól do kąpieli wzbogacona jonami
miedzi o działaniu odkwaszającym
i regenerującym. Zawarta w soli
miedź wykazuje działanie antyoksydacyjne, reguluje metabolizm
kolagenu, jak również stosowana
jest w profilaktyce przeciwgrzybicznej i przeciwbakteryjnej.

Zawarte w soli mikroelementy wywierają istotny wpływ na
funkcjonowanie naszego organizmu. Wykorzystując tzw.
efekt osmozy kąpiel oczyszcza i detoksykuje organizm. Kąpiel
z użyciem Odkwaszająco- regenerującej soli SiSALT/SiSALT+Cu regeneruje i wspomaga proces odkwaszania, poprawiając wygląd i kondycję skóry już po jednym zastosowaniu!

produktów przemiany materii. Zastosowanie roztworu hipotonicznego soli: trądzik, cellulit, nadmierne pocenie się, tłusta
skóra.

Działanie:

• odkwasza, ujędrnia, uelastycznia i wygładza skórę
• chroni przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych
• przywraca skórze witalność i naturalny koloryt
• relaksuje i regeneruje
• zalecana przy pielęgnacji skór problematycznych (np.: dotkniętych problemem trądziku, łuszczycy)
• kąpiel działa wspomagająco w przypadku dolegliwości stawowych
Roztwór hipotoniczny to roztwór o niższym stężeniu niż
płyny ustrojowe organizmu ludzkiego (stężenie soli < 0,9%).
Używany w celu oczyszczenia organizmu z toksyn i zbędnych
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Sposób użycia:

200 g soli na 100 l wody, do moczenia stóp i dłoni zaleca się
20 g soli na 10 l wody.
Roztwór hipertoniczny to roztwór o wyższym stężeniu niż
płyny ustrojowe organizmu ludzkiego (stężenie soli > 0.9%).
Umożliwia wchłanianie minerałów zawartych w kąpieli. Tworzy
zasadowy roztwór o pH wód płodowych (pH 8,5) umożliwiających skuteczne odkwaszenie organizmu.

Sposób użycia:

Do kąpieli zaleca się stosowanie 1000 g soli na 100 l wody.
Optymalny czas kąpieli wynosi 30-50 minut w temperaturze
32-38°C. Częstotliwość kąpieli 1 x w tygodniu, przez miesiąc,
najlepiej wieczorem. Do moczenia stóp i dłoni zaleca się stosowanie proporcji 100 g soli na 10 l wody, przez 20-30 minut
w temperaturze 32-38°C z częstotliwością 2 x w tygodniu
przez miesiąc.

Pojemność:: 1500 g

- substancji przeciwzbrylających
- wypełniających i absorbujących
- zwiększających lepkość
- słodzących
- zapachowych
- barwiących

Suplement diety
Silor+B Krzem z borem

Suplement diety jest uzupełnieniem linii kosmetycznych. Stosuje się
go w celu poprawy ogólnej kondycji skóry, włosów i paznokci.
Zalecany szczególnie osobom z niedoborem i zwiększonym
zapotrzebowaniem na krzem, takim jak: osoby starsze, sportowcy,
osoby po urazach i w okresie rekonwalescencji, osoby borykające się z chorobami układu krwionośnego, a także z problemami
skórnymi, czy wypadaniem włosów.
Z uwagi na wzrost uprzemysłowienia, alkalizowanie gleb wapniem
oraz przetwarzanie i rafinowanie żywności 90% populacji cierpi na
niedobory krzemu i zakwaszenie organizmu.
Dzięki innowacyjnej technologii przyswajalność krzemu
w suplemencie SILOR+B wynosi ok. 70%:
- składniki aktywne w postaci monojonów o rozmiarze 0,24 nm,
- dobra rozpuszczalność w wodzie,
- bardzo dobra wchłanialność w całym przewodzie pokarmowym,
- płynna forma produktu,
- rozmiar cząstki i formuła chemiczna gwarantują dobrą przenikalność
przez błony komórkowe oraz rozpuszczalność we krwi.
Alkaliczne pH pozwala na odkwaszenie organizmu.

Zalecana dzienna porcja produktu
(45 ml) zawiera:

12,63 mg aktywnego krzemu i 2,5 mg boru.

1 ml produktu zawiera: 0,28 mg krzemu, 0,056 mg boru

Zalecane stosowanie:

Stosować 3 x dziennie po 15 ml (pół godziny przed posiłkiem lub
godzinę po posiłku). Zalecaną ilość wymieszać z ½ szklanki wody.
Po otwarciu przechowywać w lodówce.

Pojemność: 1000 ml, 300 ml
21

Suplement diety

Silor+B+J
Krzem z borem i jodem

Suplement diety Silor+B+J jest produktem, którego zadaniem jest
suplementacja krzemu, boru oraz jodu w organizmie. Wszystkie
pierwiastki zawarte w produkcie Silor+B+J mają ogromny wpływ na
funkcjonowanie organizmu oraz gruczołu tarczycy.
Krzem:
- bierze udział w budowie tkanki łącznej będącej inicjatorem produkcji
kalcytoniny,
- wpływa na układ hormonalny i gruczoły dokrewne,
- wpływa na właściwości przeciwzapalne i immunologiczne organizmu.
Bor:
- potęguje wchłanianie jodu poprzez eliminację fluoru z organizmu,
- odgrywa ważną rolę w konwersji witaminy D do postaci czynnej,
- wpływa na budowę i funkcjonowanie tkanki kostnej.

Zalecana dzienna porcja produktu
(45 ml) zawiera:
12,63 mg krzemu, 2,5 mg boru i 100 μg jodu

1 ml produktu zawiera: 0,28 mg krzemu,
0,056 mg boru i 0,0022 mg jodu

Zalecane stosowanie:

Stosować 3 x dziennie po 15 ml (pół godziny
przed posiłkiem lub godzinę po posiłku). Zalecaną
ilość wymieszać z ½ szklanki wody. Po otwarciu
przechowywać w lodówce.
Koniecznym jest dobranie dawek dla każdego człowieka
indywidualnie w oparciu o samopoczucie oraz monitoring
wyników badań lub konsultacje z lekarzem.

Pojemność: 1000 ml, 300 ml
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Jod:
- 90% populacji cierpi na niedobór jodu (dane WHO),
- ma wpływ na kształtowanie pamięci oraz inteligencji – w obszarach
o obniżonej zawartości jodu obserwowano wyraźne odchylenia
IQ – średnio o około 13,5%,
- odgrywa istotną rolę w funkcjonowaniu układu odpornościowego
organizmu
- posiada właściwości przeciwbakteryjne
- 70 – 80% jodu gromadzone jest w tarczycy, jednak hormony tworzone
z jego udziałem są wykorzystywane przez wszystkie komórki
organizmu,
- stabilizuje funkcje metaboliczne, a jego suplementacja w leczeniu
nadwagi ma niebagatelne znaczenie,
- wpływa także na właściwe funkcjonowanie gruczołów dokrewnych:
nadnerczy, przysadki mózgowej, gruczołów narządów płciowych,
trzustki, szyszynki i grasicy,
- RWS 200µg dziennie.
Przyczyny chorób tarczycy bardzo często są autoimmunologiczną odpowiedzią organizmu na długotrwałe, nieleczone stany zapalne. Obniżenie
zawartości jodu w pożywieniu przełożyło się na zwiększoną zapadalność
ludzi na choroby tarczycy, torbiele, nowotwory piersi, nowotwory prostaty,
otyłość oraz zaburzenia w fizycznym i umysłowym rozwoju dzieci. Niedobór
jodu u dzieci na etapie prenatalnym lub w okresie wczesnego dzieciństwa
może mieć związek z zespołem nadpobudliwości ruchowej ADHD, autyzmem
dziecięcym, zespołem Aspergera, zespołem Hellera, Zespołem Retta lub
zespołem Downa. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) łączy niedobory jodu
z niedorozwojem umysłowym, kretynizmem, wzrostem śmiertelności
noworodków oraz bezpłodnością u kobiet.

Wpływ krzemu na kości i stawy:
•
•
•
•
•
•

krzem bierze udział w syntezie włókien kolagenowych, a co za tym idzie w tworzeniu i metabolizmie kości,
zwiększa wytrzymałość i elastyczność stawów,
zapobiega zwyrodnieniu stawów,
poprawia kondycję tkanki łącznej i wytrzymałość tkanki kostnej,
zapobiega osteoporozie,
przyspiesza zrost kostny.

Wpływ krzemu na układ sercowo-naczyniowy:
•
•

zmniejsza ryzyko miażdżycy (jego niski poziom sprzyja powstawaniu arteriosklerozy, prowadząc do ostrej lub przewlekłej
choroby niedokrwiennej serca),
zmniejsza przepuszczalność ścian naczyń krwionośnych.

Wpływ krzemu na skórę:

•
•
•
•
•
•

krzem utrzymuje prawidłową elastyczność naskórka i włókien kolagenowych w skórze,
działa zapobiegawczo w procesach starzenia się skóry i przedwczesnego wiotczenia skóry,
poprawia jędrność skóry i zapobiega cellulitowi,
wspomaga leczenie w przypadku chorób skóry: łuszczycy, trądziku, atopowego zapalenia skóry czy egzemy,
zapobiega wypadaniu włosów i łamliwości paznokci,
krzem ma istotne znaczenie w procesie gojenia się ran, przyspiesza bliznowacenie.

Skóra zawdzięcza swoją elastyczność obecności włokien kolagenowych, które z wiekiem wolniej się odnawiają i tracą
swoje właściwości. W wyniku tego procesu skóra ulega rozluźnieniu, pojawiają się obwisłości oraz zmarszczki.

Detoksykacyjne właściwości krzemu:
•
•
•

wykazuje synergizm z germanem - pierwiastkiem odpowiedzialnym za funkcjonowanie układu nerwowego,
jest antagonistą kadmu, ołowiu, rtęci, chromu, strontu, potasu i fluoru, wiążąc się z nimi wydala je z organizmu, oczyszczając
go z toksyn,
badania przeprowadzone przez Bellesa potwierdzają hamujące działanie krzemu w stosunku do glinu, najbardziej
neurotoksycznego metalu najprawdopodobniej będącego przyczyną choroby Alzhaimera.

Krzem i sport młodzieżowy

Ilość kontuzji wśród młodzieży jest większa niż w grupie sportowców dorosłych. Wynika to między innymi z potrzeb rosnącego i rozwijającego się organizmu. Każdy uraz lub kontuzja mogą trwale wpłynąć na rosnący i rozwijający się organizm.
Profilaktyczne przyjmowanie krzemu stymuluje wzrost młodego organizmu, zmniejszając ryzyko zaburzenia prawidłowego
rozwoju spowodowanego przetrenowaniem lub urazem.

Krzem i sport

W grupie sportowców, niezależnie od uprawianej dyscypliny, suplementacja krzemem jest niezbędna ze względu na ryzyko
kontuzji, ale również z uwagi na stres związany z udziałem w zawodach.
•
•
•

Krzem poprzez swój wpływ na układ nerwowy wzmacnia procesy myślowe i poprawia sen,
Prawidłowe stężenie krzemu w organizmie zmniejsza ryzyko kontuzji, a w przypadku urazów przyspiesza proces regeneracji,
Prawidłowy poziom tego pierwiastka we krwi zmniejsza ryzyko ostrej niewydolności serca, powstałej w wyniku przeciążenia
fizycznego.
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Suplement diety - Witamina C + Magnez + Potas + Glutation

Suplement diety
Witamina C + Magnez + Potas
+ Glutation

Suplement diety. Uzupełnia niedobór witaminy C, magnezu, potasu
i glutationu w diecie. Witamina C pomaga w prawidłowej produkcji
kolagenu, w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego oraz w
ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym Magnez przyczynia
się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia oraz pomaga w
utrzymaniu równowagi elektrolitowej. Potas wspiera prawidłowe
funkcjonowanie układu nerwowego oraz mięśni. Glutation to
antyoksydant, wspomaga pracę układu immunologicznego, ma
działanie detoksykacyjne. Oczyszcza organizm z metali ciężkich,
herbicydów, pestycydów, toksycznych składników dymu tytoniowego
i innych szkodliwych substancji, będących czynnikami chorób.
Najistotniejszą funkcję w oczyszczaniu organizmu z toksyn pełni
wątroba, a glutation odpowiada za jej prawidłową pracę. Niskie stężenie
glutationu w organizmie upośledza pracę wątroby – w efekcie prowadzi
do kumulowania się toksyn i zatruwania organizmu.
Preparat szczególnie zalecany dla osób o obniżonej odporności,
narażonym na długotrwały stres. Wskazany dla osób pragnących
zadbać o prawidłowe funkcjonowanie mięśni oraz układu nerwowego.
Suplement polecany w okresie zwiększonego wysiłku fizycznego.

Zalecane stosowanie: 1

raz dziennie po 5 g (miarka). Zalecaną
ilość wymieszać z ½ szklanki ciepłej wody. Sporządzony roztwór
wypić.

Zalecane dzienne spożycie (RWS):
375 mg, potas 2000 mg

witamina C 80 mg, magnez

Zalecana dzienna porcja produktu (5 g) zawiera: witamina
C 500 mg (625% RWS), magnez 300 mg (80% RWS), potas 400 mg
(20% RWS), glutation 250 mg
Pojemność:

600 g

Suplementy diety - BIOCHELATY
- wspomagają odkwaszanie organizmu dzięki zasadowemu pH 7,4-8,5,
- posiadają dobrze przyswajalną formę płynną,
- są stabilne w pH 1-8,5, dzięki czemu ich wchłanianie jest możliwe w całym przewodzie pokarmowym.

Biochelat Cynk+Miedź+Magnez

Preparat przeznaczony dla osób z niedoborem cynku, miedzi oraz magnezu, z obniżoną odpornością, problemami
układu nerwowego. Zalecany osobom aktywnym i starszym. W szczególności zalecany osobom narażonym na stres
i mającym problemy z układem kostnym (preparat wpływa korzystnie na kości, stawy, zęby). Zalecany w celu
skrócenia czasu rekonwalescencji.

Zalecane stosowanie: 1

łyżeczka do herbaty (5 ml) na dobę. Zalecaną ilość wymieszać z ½ szklanki
soku owocowego, warzywnego lub wody. Nie zaleca się picia preparatu na czczo. Po otwarciu przechowywać
w lodówce.
Zalecane dziennie spożycie (RWS) dla: magnez – 375 mg, cynk 10 mg, miedź – 1 mg. Zalecana dzienna porcja
produktu (5 ml) zawiera: cynk 5 mg (50% RWS), miedź 0,5 mg (50% RWS), magnez 57 mg (15,2% RWS)

Pojemność: 150 ml

Biochelat Cynk+Miedź+Chrom

Preparat przeznaczony dla osób z niedoborem cynku, miedzi i chromu, z obniżoną odpornością, problemami
skórnymi. Zalecany osobom aktywnym i starszym. Szczególnie zalecany osobom mającym problemy z przemianą
materii, nadwagą i wzmożonym apetytem na słodycze.

Zalecane stosowanie:

½ łyżeczki do herbaty (2,5 ml) na dobę. Zalecaną ilość wymieszać z ½ szklanki
soku owocowego, warzywnego lub wody. Nie zaleca się picia preparatu na czczo. Po otwarciu przechowywać
w lodówce.
Zalecane dzienne spożycie (RWS) dla: cynk - 10 mg, miedź - 1 mg, chrom - 40 µg. Zalecana dzienna porcja
produktu (2,5 ml) zawiera: cynk 2,5 mg (25% RWS), miedź 0,5 mg (50% RWS), chrom 25 µg (63% RWS)

Pojemność: 150 ml

Biochelat Cynk+Mangan+Chrom

Preparat przeznaczony dla osób z niedoborem cynku, manganu oraz chromu, z obniżoną odpornością, problemami
zwyrodnieniowymi w kościach, tkance łącznej i mięśniowej oraz z tendencjami do otyłości. Zalecany dla osób
aktywnych, w tym dla osób które zajmują się sportem wyczynowo. Szczególnie zalecany osobom z osteoporozą,
bólami stawowymi, a także nadwagą i z problemami związanymi z przemianą materii. Mangan przyczynia się do
utrzymania zdrowych kości i tym samym może wpływać na prawidłową budowę i rozwój tkanki kostnej. Pomaga
w prawidłowym tworzeniu tkanek łącznych, wpływa na poprawę stanu skóry, kondycję włosów i paznokci.

Zalecane stosowanie:

½ łyżeczki do herbaty (2,5 ml) na dobę. Zalecaną ilość wymieszać z ½ szklanki
soku owocowego, warzywnego lub wody. Nie zaleca się picia preparatu na czczo. Po otwarciu przechowywać
w lodówce.
Zalecane dziennie spożycie (RWS) dla: cynk – 10 mg, mangan – 2 mg, chrom – 40 µg. Zalecana dzienna porcja
produktu (2,5 ml) zawiera: cynk – 2,5 mg (25% RWS), mangan – 2 mg (100% RWS), chrom – 25 µg (63% RWS)

Pojemność: 150 ml
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Seria Mitochondrialna Mt

Seria

Mitochondrialna Mt
Seria suplementów diety zawierająca substancje mitochondrialne, które mają na celu wspomagać prawidłowe funkcjonowanie mitochondriów w komórkach organizmu.

Mitochondria

należą do jednych z najistotniejszych organelli w komórkach
człowieka – są źródłem energii chemicznej dla całej komórki.
To nasze minielektrownie - tworzą podstawowe „paliwo” chemiczne w formie związku ATP, który jest wykorzystywany do
„zasilania” w energię większości procesów metabolicznych
zachodzących w organizmie:
• poza produkowaniem energii mitochondria odgrywają kluczową rolę w inicjowaniu programowanej śmierci komórki
(apoptozy). W ten sposób nasz organizm niszczy komórki
nowotworowe oraz walczy z niektórymi infekcjami,
• mitochondria wspierają procesy naprawcze w komórce
oraz produkcję hormonów płci.
Prawidłowa aktywność wielu tkanek, narządów i układów
zależna jest od ilości dostarczonej im energii. Głównym jej
dostawcą są mitochondria, lecz bez obecności substancji
mitochondrialnych nie byłoby to możliwe.

Seria Mitochondrialna Mt
Suplement diety Selen+Witamina B12

Suplement diety Selen + Witamina B12 jest produktem, którego zadaniem jest suplementacja selenu oraz witaminy B12
w organizmie.
Stężenie selenu w organizmie ma znaczący wpływ na aktywność enzymów antyoksydacyjnych, a tym samym na walkę
ze stresem oksydacyjnym. Długo utrzymujący się stres oksydacyjny powoduje zaburzenie metabolizmu komórek, czego
skutkiem może być występowanie wielu chorób. Forma zawarta w naszym suplemencie - L-selenometionina - stanowi wysoko przyswajalną formę tego pierwiastka, która wynosi ponad 90%. Witamina B12 pełni ważną funkcję w mitochondriach
– „fabrykach energii”. Związek ten należy do tzw. mitoceutyków – substancji kluczowych w procesach tworzenia energii
w mitochondriach. Witamina B12 zawarta w suplemencie to metylokobalamina, czyli aktywna forma witaminy B12, nie musi
ona ulec przekształceniu w organizmie i dzięki temu jest bardzo dobrze przyswajalną formą tej witaminy.

Zalecane stosowanie: 1 raz dziennie po 5 ml (miarka). Zalecaną ilość wymieszać z ½ szklanki soku owocowego,
warzywnego lub wody. Sporządzony roztwór wypić. Stosować po posiłku.
Zalecane dzienne spożycie (RWS): selen 55 μg, witamina B12 2,5 μg
Zalecana dzienna porcja produktu (5 ml) zawiera: selen 55 μg (100% RWS), witamina B12 2,5 μg (100% RWS)
Pojemność: 300 ml

Biochelat Mt Cynk + Mangan + Magnez

Preparat przeznaczony dla osób z niedoborem cynku, manganu i chromu, z obniżoną odpornością, problemami układu
nerwowego, problemami zwyrodnieniowymi. W szczególności zalecany osobom narażonym na stres. Biochelat pomaga
w utrzymaniu zdrowych kości, włosów, paznokci i skóry.
W terapii mitochondrialnej zawartość cynku oraz manganu jest ważna ze względu na ich aktywację enzymów (szczególnie
związanych z mitochondriami enzymów z grupy dysmutaz ponadtlenkowych) zwalczających wolne rodniki. Magnez przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego.

Zalecane stosowanie: 1 raz dziennie po 10 ml (miarka). Zalecaną ilość wymieszać z ½ szklanki soku owocowego,
warzywnego lub wody. Sporządzony roztwór wypić. Stosować po posiłku.
Zalecane dzienne spożycie (RWS): cynk 10 mg, mangan 2 mg, magnez 375 mg
Zalecana dzienna porcja produktu (10 ml) zawiera: cynk 5 mg (50% RWS),
Magnez 114 mg (30,4% RWS)

mangan 2 mg (100% RWS),

Pojemność: 300 ml
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Składniki aktywne w suplementach:
Krzem (Si)

• poprawia jędrność skóry i błon śluzowych,
• utrzymuje prawidłową elastyczność naskórka oraz włókien
elastynowych i kolagenowych w skórze,
• pomaga zapobiegać cellulitowi i przedwczesnemu starzeniu się
skóry,
• działa pomocniczo w przypadku żylaków i chorób skórnych (np.:
trądziku pospolitego, różowatego, grzybicy, łupieżu, łuszczycy),
• usuwa podrażnienia i stany zapalne skóry,
• w drogach moczowych pełni rolę koloidu ochronnego
zapobiegającego
powstawaniu
kamieni
moczowych,
przeciwdziała krystalizacji mineralnych składników w drogach
moczowych,
• usuwa stany zapalne w pęcherzu moczowym,
• pobudza wzrost mięśni, przyspiesza proces gojenia,
• usuwa toksyczne substancje z komórek,
• bierze udział w prawidłowym rozwoju kośćca,
• przyspiesza zrost kostny (stężenie w tzw. stożku wzrostu jest
pięćdziesięciokrotnie wyższe niż w innych obszarach ciała).

Bor (B)

• posiada
właściwości
antyseptyczne,
przeciwgrzybicze
i ściągające,
• wykazuje synergizm z krzemem, potęgując jego działanie,
• stymuluje powstawanie witaminy D3,
• odpowiada za utrzymanie prawidłowej gospodarki wapniowomagnezowej organizmu.
Niedobór boru powoduje: obniżenie potencjału intelektualnego,
problemy z pamięcią krótko i długotrwałą, zaburzenia hormonalne
(spadek testosteronu u mężczyzn i estrogenu u kobiet), zwyrodnienie
stawów, reumatyzm, zapalenie stawów, nowotwór prostaty, regres
w sferze koordynacji ruchowej i zdolnościach manualnych, obniżoną
zdolność koncentracji, spadek jakości tkanki kostnej, obniżoną
przyswajalność wapnia, miedzi i magnezu, osteoporozę - szczególnie
u kobiet, wzmożone wydalanie wapnia, magnezu i miedzi, wzmożone
objawy menopauzy, skłonność do infekcji grzybicznych, bakteryjnych
i wirusowych, silne odczuwanie skutków stresu, zahamowanie wzrostu
u dzieci, raka piersi, cukrzycę, łuszczycę, białaczkę, zmniejszenie ilości
czerwonych krwinek, zaniżony poziom insuliny i hormonów tarczycy.

Cynk (Zn)

• pomaga w utrzymaniu prawidłowej równowagi kwasowozasadowej, a także w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu

28

•
•
•
•
•
•
•
•
•

makroskładników odżywczych, węglowodanów, kwasów
tłuszczowych i witaminy A,
wpływa na rozwój prawidłowych funkcji poznawczych,
pomaga w prawidłowej syntezie DNA i białka,
bierze udział w procesie podziału komórek,
ma istotny wpływ na utrzymanie prawidłowej płodności i funkcji
rozrodczych,
pomaga w utrzymaniu zdrowych kości, włosów, paznokci i skóry,
pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu testosteronu we
krwi,
korzystanie wpływa na utrzymanie prawidłowego widzenia,
ma duże znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania układu
odpornościowego,
pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.

Chroni przed: osłabieniem odporności, łuszczycą, cukrzycą, WZW
typu C, nowotworami.
Brak cynku powoduje: niepłodność, depresję, nieprzyswajanie
witaminy A, obniżoną odporność, trudne gojenie się ran, brak apetytu
i ogólne zmęczenie.
Znaczne niedobory cynku występują u osób chorych na: cukrzycę,
łuszczycę, osób stosujących leki moczopędne i aktywnych fizycznie.
Na największe niedobory narażone są dzieci w okresie wzrostu, osoby
starsze, kobiety w ciąży, wegetarianie, przewlekle chorzy i alergicy.
Suplementy zawierające cynk powinno stosować się razem
z suplementem miedzi, aby zapobiec ewentualnym niedoborom tego
minerału (antagonizm).

Miedź (Cu)

• pomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu tkanek łącznych,
a także w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego oraz
układu odpornościowego,
• pomaga w prawidłowym transporcie żelaza w organizmie
ułatwiając jego wchłanianie,
• wpływa korzystanie na proces prawidłowej pigmentacji skóry,
• pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.
Suplementy zawierające cynk powinno stosować się razem
z suplementem miedzi, aby zapobiec ewentualnym niedoborom tego
minerału i odwrotnie (antagoznim).
Chroni przed: anemią, osteoporozą; chorobami stawów i skóry.
Niedobór miedzi powoduje: wypadanie włosów, biegunkę, anemię,
zaburzenia układu nerwowego, osłabienie, kruchość żył i tętnic.

Magnez (Mg)

• pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego oraz
metabolizmu energetycznego (przyczyniając się do zmniejszenia
uczucia zmęczenia i znużenia),
• ma wpływ na utrzymanie prawidłowych funkcji psychologicznych,
• pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni,
• wpływa na równowagę elektrolitową,
• bierze udział w syntezie białka,
• pomaga w utrzymaniu zdrowych kości i zębów,
• odgrywa ważną rolę w procesie podziału komórek.
Chroni przed: arytmią, cukrzycą, łuszczycą, nowotworami
i osteoporozą.
Przyczyny niedoboru magnezu: spożywanie kawy, alkoholu, cukru,
stosowanie leków moczopędnych, choroby nerek, cukrzyca.
Brak magnezu powoduje: skurcze i osłabienie mięśni, zmęczenie,
alergie, nerwowość, nadciśnienie, utratę masy kostnej, astmę i inne.

Mangan (Mn)

• przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu
energetycznego, czyli:
• ma wpływ na
aktywację enzymów biorących udział
w przemianach cukrów, tłuszczów i białek,
• wspomaga podtrzymanie prawidłowego poziomu cukru,
• wpływa na poprawę stanu skóry, włosów,
• pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym,
• wpływa na prawidłowe działanie niektórych witamin (C i E),
• wpływa na prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego,
• przyczynia się do utrzymania zdrowych kości,
• niedobór manganu powoduje zmiany zwyrodnieniowe
w kościach,
• wpływa na poprawę stanu skóry, włosów,
• niedobór manganu może powodować niedokrwistość,
zaburzenia w krzepnięciu krwi oraz hipercholesterolemię.

Chrom (Cr)

• przyczynia się do
utrzymania prawidłowego metabolizmu
makroskładników odżywczych,
• pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu glukozy we krwi.
Chroni przed: cukrzycą, otyłością, łuszczycą i nowotworami.
Znaczne niedobory chromu mogą powodować: stany lękowe,
zmęczenie, nerwowość, cukrzycę.

Jod (J)

• pomaga w prawidłowej produkcji hormonów tarczycy
i w prawidłowym funkcjonowaniu tarczycy,
• przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu
energetycznego,
• pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego, ma

wpływ na kształtowanie pamięci oraz inteligencji,
• pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji poznawczych,
• wpływa na kształtowanie pamięci oraz inteligencji,
• pomaga zachować zdrową skórę.

Witamina C:

• pomaga
w
prawidłowym
funkcjonowaniu
układu
odpornościowego,
• pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia
prawidłowego funkcjonowania naczyń krwionośnych,
• pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia
prawidłowego funkcjonowania kości i chrząstek,
• pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia
prawidłowego funkcjonowania dziąseł i zębów,
• pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym,
• pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia
prawidłowego funkcjonowania skóry,
• przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu
energetycznego,
• pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego,
• pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych,
• przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia,
• pomaga w regeneracji zredukowanej formy witaminy E,
• zwiększa przyswajanie żelaza.

Potas (K)

• pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego,
• pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni,
• pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi.

Glutation

• jest naturalnym przeciwutleniaczem, który neutralizuje działanie
wolnych rodników i reaktywne formy tlenu ,
• stymuluje prawidłowe działanie układu immunologicznego
poprzez zwiększenie produkcji krwinek białych, a przez to
wspomaga odporność i chroni przed chorobami,
• Ma działanie detoksykacyjne – rozkłada toksyny, oczyszcza
organizm z metali ciężkich, odpowiada za prawidłową pracę
wątroby.

Selen (Se)

• pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym
(bierze udział w tworzeniu enzymów antyoksydacyjnych),
• pomaga
w
prawidłowym
funkcjonowaniu
układu
odpornościowego,
• pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu tarczycy (wspomaga
układ hormonalny tarczycy),
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• przyczynia się do prawidłowego przebiegu spermatogenezy
(wpływa na płodność u mężczyzn – bierze udział w powstawaniu
i dojrzewaniu plemników),
• pomaga zachować zdrowe włosy oraz paznokcie.
•

Witamina B12

• pomaga w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek,
zmniejszając ryzyko anemii.
• pomaga w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu homocysteiny.
Homocysteina doprowadza do uszkodzenia ścian naczyń, sprzyja
rozwojowi nadciśnienia tętniczego oraz rozwojowi miażdżycy.
Zbyt wysoki poziom homocysteiny jest także czynnikiem ryzyka
rozwoju chorób Alzheimera i Parkinsona.
• przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu

•

•

•

nerwowego. Bierze udział w procesach podnoszących wydajność
mózgu oraz wzmaga koncentrację. Metylokobalamina bierze
aktywny udział w biosyntezie nukleotydów oraz choliny, która
wchodzi w skład osłonki mielinowej otaczającej nerwy,
pomaga
w
prawidłowym
funkcjonowaniu
układu
odpornościowego,
przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
B12 pełni ważną funkcję w mitochondriach – „fabrykach
energii”. Związek ten należy do tzw. mitoceutyków – substancji
kluczowych w procesach tworzenia energii w mitochondriach,
pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych.
Bierze udział w syntezie serotoniny – neuroprzekaźnika który
w odpowiednim stężeniu działa antydepresyjnie,
odgrywa rolę w procesie podziału komórek.

Złoto (Au)

• jest jednym z ultramikroelementów wchodzących w skład
naszego organizmu,
• działa na skórę antybakteryjnie i przeciwzapalnie,
• pobudza syntezę kolagenu i rekonstrukcję tkanki,
• opóźnia powstawanie zmarszczek,
• ma działanie spowalniające wydzielanie melaniny, niwelując
przebarwienia skóry,
• usuwa wolne rodniki,
• niweluje szkodliwy wpływ promieniowania ultrafioletowego,
• jest bardzo dobrym nośnikiem dla różnych biologicznie czynnych
substancji, działa na zasadzie pompy jonowej, dzięki czemu
przyspiesza migrację aktywnych składników w głąb skóry
jednocześnie wspomaga usuwanie toksyn,
• w połączeniu z innymi pierwiastkami o podobnych
właściwościach, takimi jak srebro, powoduje efekt synergii
zwiększając efektywność jego działania,
• jest naturalnym konserwantem.

Srebro (Ag)

• posiada silne właściwości bakteriobójcze, przeciwwirusowe
i grzybobójcze,
• wykazuje działanie przeciwzapalne,
• niszczy większość bakterii mogących wywoływać stany zapalne
skóry (zapalenie mieszków włosowych, trądzik pospolity, itp.),
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Bor (B)

• posiada
właściwości
antyseptyczne,
przeciwgrzybicze
i ściągające,
• wykazuje synergizm z krzemem potęgując jego działanie.

Witaminy:

• stymuluje proces regeneracji komórek,
• chroni skórę przed wpływem szkodliwych czynników termicznych
i biochemicznych oraz zewnętrznych (wiatr, kurz, mróz),
• wpływa na pracę gruczołów łojowych,
• reguluje wydzielanie sebum, utrzymując zbyt suchą lub zbyt
tłustą skórę w stanie równowagi,
• zapewnia prawidłowy poziom nawilżenia naskórka,
• jest skuteczną substancją aktywną wykorzystywaną do
pielęgnacji skóry trądzikowej, przed i po goleniu oraz depilacji,
• jest naturalnym konserwantem.

Witamina C

Krzem (Si)

• przedłuża jędrność skóry i błon śluzowych,
• utrzymuje prawidłową elastyczność naskórka i włókien
kolagenowych oraz elastynowych w skórze,
• pomaga zapobiegać cellulitowi i przedwczesnemu starzeniu
skóry,
• działa pomocniczo w przypadku żylaków, trądziku pospolitego
i różowatego, grzybicy, łupieżu i łuszczycy,
• usuwa podrażnienia i stany zapalne skóry, szczególnie w okolicy
szyi i ust,
• poprawia wygląd skóry i zapobiega jej przedwczesnemu
zwiotczeniu,
• wykazuje silne właściwości regenerujące, nawilżające i kojące.

Miedź (Cu)

• pomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu tkanek łącznych,
a także w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego oraz
układu odpornościowego,

Witamina E

• jest naturalny antyutleniaczem,
• zmniejsza nasilenie objawów
i przebarwień.

Olej z zielonej kawy

• jest naturalnym źródłem fitosteroli i tokoferoli,
• posiada zdolność zatrzymywania wilgoci w skórze, dzięki czemu
poprawia jej stopień nawilżenia,
• jest naturalnym antyoksydantem zwalczającym wolne rodniki.

Masło kakaowe

• nawilża,
• natłuszcza,
• działa ochronnie.

Substancje dodatkowe:
Kwas hialuronowy

• jest naturalnym i efektywnym antyoksydantem,
• jest katalizatorem biorącym udział w syntezie kolagenu i elastyny,
• posiada właściwości przeciwzapalne, wyrównuje koloryt skóry.

Składniki aktywne zawarte w kosmetykach:
Minerały:

• pomaga w prawidłowym transporcie żelaza w organizmie
ułatwiając jego wchłanianie,
• wpływa korzystanie na proces prawidłowej pigmentacji skóry,
• pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym,
• suplementy zawierające cynk powinno stosować się razem
z suplementem miedzi, aby zapobiec ewentualnym niedoborom
tego minerału i odwrotnie (antagoznim).

• jest naturalnym składnikiem występującym w skórze,
• posiada zdolność wiązania i zatrzymywania wody w skórze,
• wykazuje właściwości wygładzające, poprawiające elastyczność
skóry,
• wygładza zmarszczki.

Alantoina
fotostarzenia,

zmarszczek

Witamina PP

• poprawia koloryt skóry - zmniejsza zażółcenia skóry i rozjaśnia
przebarwienia pigmentacyjne,
• wygładza zmarszczki,
• stymuluje syntezę kolagenu,
• zmniejsza objawy fotostarzenia,
• redukuje podrażnienia,
• zwęża wielkość porów skóry.

• jest niealergenną substancją regenerująca skórę,
• przyspiesza gojenie,
• działa łagodząco, zmiękczająco i kojąco na naskórek.

Pantenol

wykazuje zdolność zatrzymywania wody,
nawilża skórę nadając jej miękkość i gładkość,
działa kojąco,
przyspiesza gojenie naskórka i łagodzi skutki
promieniowania UV,
• pobudza wzrost i odnowę komórek skóry.
•
•
•
•

działania

Oleje:
Olej z pestek winogron
•
•
•
•

posiada właściwości tonizujące i łagodzące,
uszczelnia i uelastycznia ściany naczyń krwionośnych,
jest źródłem kwasu linolowego i witaminy E,
regeneruje i odżywia skórę.

Olej arganowy

• posiada właściwości przeciwzmarszczkowe, spłyca już powstałe
i zapobiega powstawaniu nowych,
• znakomicie wygładza i nawilża skórę,
• neutralizuje wolne rodniki.

31

Adresy firmy
Sklep firmowy
Invex Remedies
Al. Solidarności 34
25-323 Kielce
Biuro Invex Remedies
Al. Solidarności 34
25-323 Kielce
Magazyn (punkt sprzedaży)
Os. Nowiny
ul. Przemysłowa 20
26-052 Sitkówka – Nowiny

www.invexremedies.pl

Kontakt
bezpośredni
Telefon: +48 41 332 64 50
Dział zamówień: +48 41 346 52 32
Fax: +48 41 346 52 32
e-mail: biuro@invexremedies.pl

