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Mamy przyjemność przedstawić Państwu katalog z ofertą profesjonalnych zabiegów i kosmetyków Invex Remedies.

Firma Invex Remedies została utworzona w oparciu o technologię Jednostki Innowacyjno- Wdrożeniowej INWEX, którą w 1987 roku założył wybitny 
chemik i wynalazca Stanisław Szczepaniak. Twórca ponad 150 patentów, zdobywca licznych tytułów, nagród i złotych medali na międzynarodowych 
targach wynalazczości. 

Dzięki tej współpracy firma Invex Remedies opracowała i opatentowała zaawansowaną technologię 
dla kosmetologii, w której uzyskuje się cząstki pierwiastków ponad dziesięciokrotnie mniejsze niż na-
nocząsteczki. Są one odpowiednio rozdrobnione i zabezpieczone przed tworzeniem się tzw. klastrów, 
co zapewnia ich maksymalną skuteczność. Tak podana forma składników aktywnych jest najbardziej 
efektywną i przyswajalną przez skórę i organizm kombinacją niezbędnych do życia mikroelementów. 

Innowacyjne receptury będące bazą naszych kosmetyków i suplementów diety są chronione wieloma 
patentami, zgłoszeniami patentowymi i znakami towarowymi. Zostały nagrodzone Złotymi Medalami, 
Pucharami i Dyplomami na trzech kontynentach oraz licznymi nagrodami i wyróżnieniami krajowymi. 

Organiczny krzem z borem (SILOR+B) otrzymał Puchar, Złoty Medal i Dyplomy od Mię-
dzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Wynalazców (IFIA) oraz Złoty Medal z wyróżnieniem Jury (IWIS 
2010), Innowacja roku 2010, Złote Godło za produkt najwyższej jakości w Konkursie Forum Jakości 
Quality International 2009,
Lider Innowacji i Rozwoju 2010 Warszawa, Puchar i Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
i inne.

Monojonowe srebro z borem (Ag-124) zdobyło prestiżową nagrodę na Międzyna-
rodowej Wystawie Wynalazków INST w Taipei - Kryształowa Kula i Złoty Medal oraz Złoty Medal  
z wyróżnieniem Jury (IWIS 2011), a także Złote Medale na INTARG w Katowicach, IENA w No-
rymberdze, Kunshan (Chiny), Puchar i Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Puchary  
i dyplomy z Czech, Rumunii, Rosji, Iranu, Stowarzyszeń Azji i Korei.

Monojonowe złoto (Au-100) również zdobyło prestiżowe nagrody: Great Prize (AEI 2012), 
Special Prize (IWIS 2012), Złoty Medal z wyróżnieniem Jury, Puchar, Złoty Medal i Dyplomy  
z Teheranu oraz Medale i dyplomy z Rosji i Rumunii, Puchar i dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego. 

Opracowane serie dermokosmetyków linii profesjonalnej jak i detalicznej, są dopasowane do potrzeb 
skóry w zależności od jej typu i wieku. Wszystkie produkty powstały na bazie ultra i mikroelementów 
niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Produkty zostały przebadane derma-
tologicznie a ich skuteczność potwierdzona została testami in vivo.

innowacyjny 
sposób NA ŻYCIE

innowacyjność 
KOSMETYKÓW 

Invex remedies

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.

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. Aby zapewnić maksymalną skuteczność wprowadzanych składników aktywnych, przygotowane, przez specjalistów, 

profesjonalne zabiegi kosmetyczne wykonywane są z wykorzystaniem urządzeń do jonoforez i ultradźwięków.

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.

kosmetyki invex Remedies dzięki zastosowaniu opatentowanej formuły monojonów 
są w stanie przeniknąć do najgłębszych warstw skóry i tam aktywizować procesy jej regeneracji.
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GOLdEN TOuCh PRofessional 
odmładzająco-liftingujący zabieg na bazie  
złota monojonowego, krzemu organicznego i boru  
oraz witamin a, e, c i pp

 schemat zabiegu GOLdEN TOuCh 
professional

Zabieg z monojonami złota o wielkości cząsteczki 0,2 nm wielokrotnie mniejszej od dotychczas stosowanych nanocząsteczek. Innowacyjność 
zabiegu Golden Touch polega na dostarczeniu skórze wszystkich czynników do syntezy włókien kolagenowych i elastynowych. Połączenie monojo-
nów złota, krzemu organicznego i boru oraz witaminy C efektywnie niweluje istniejące zmarszczki oraz zapobiega powstawaniu nowym. Spowalnia 
proces utraty kolagenu i elastyny. Rozjaśnia przebarwienia, rozświetla i wyrównuje poziom wilgotności w skórze. Zabieg przeznaczony jest dla cery 
dojrzałej, również naczyniowej. Może być wykonany na różne partie ciała z oznakami utraty jędrności, elastyczności.

Wskazania do zabiegu:
•  skóra dojrzała
•  skóra sucha i odwodniona
•  cera palacza
•  skóra wymagająca silnego odżywienia, suplementacji
  i mineralizacji
•  zmarszczki i bruzdy
•  odmłodzenie i lifting twarzy
•  przebarwienia
•  utrata jędrności
•  blizny i rozstępy

Efekty zabiegu:
•  wygładzenie struktury skóry
•  stymulacja produkcji kolagenu i elastyny
•  odżywienie
•  spłycenie zmarszczek
•  rozjaśnienie przebarwień i wyrównanie kolorytu
•  wygładzenie blizn i rozstępów

Przeciwwskazania:
•  alergia na składniki aktywne
•  świeże wypełnienia np. kwas hialuronowy
•  przeciwwskazania wynikające z używanych urządzeń   
  (jonoforeza, ultradźwięki)

Częstotliwość zabiegów:
•  zabieg wykonywać w serii 3-6 zabiegów 1 × tydzień

Rodzaj czynności: wskazówki

1. Przeprowadzić wywiad z klientem w celu wykluczenia
przeciwwskazań do wykonania zabiegu.

Uzupełnić ankietę medyczną oraz uzyskać 
pisemną zgodę klienta na wykonanie zabiegu.

2. Przeprowadzić demakijaż skóry.

3.
Przemyć skórę Antybakteryjnym płynem  
do twarzy i ciała ze srebrem monojonowym 
Ag124 PROfessional.

Unikać przedostania się produktu do oczu.

4. Wykonać peeling Oczyszczającym peelingiem 
mineralnym Ag123 PROfessional.

Peeling zmyć wodą.

5.
Wykonać zabieg jonoforezy* z Mgiełką do twarzy  
i ciała ze złotem monojonowym Au100 
PROfessional
*Opcjonalnie jonoforezę można zastąpić ultradźwiękami

Mgiełkę Au100 PRO połączyć z korektorem 
lepkości VISC-PRO w proporcjach 10:3. Zabieg 
jonoforezy wykonać spod (+) przez ok. 5-10 min.  
(w zależności od powierzchni ciała) ze 
szczególnym uwzględnieniem miejsc z defektami, 
tj. zmarszczki, blizny, przebarwienia, rozstępy. 
Nadmiar produktu należy ściągnąć za pomocą 
płatków kosmetycznych. Nie zmywać wodą.
uwaga: sporządzony preparat należy wykorzystać 
w ciągu 1 godziny. Jeżeli nie zostanie wykorzy-
stany należy go wylać, ponieważ utraci on swoje 
właściwości.

6.
Wykonać zabieg sonoforezy (ultradźwięki)  
z użyciem Regenerującego żelu do twarzy 
i ciała z krzemem organicznym i borem  
Silor+B PROfessional.

Czas trwania: 10-15 min. (w zależności od 
powierzchni ciała). Nadmiar produktu należy 
ściągnąć za pomocą płatków kosmetycznych.  
Nie zmywać wodą.

7. Wprowadzić za pomocą ultradźwięków Kosmetyczną 
witaminę C PROfessional.

Sporządzić roztwór 1,5 g (1/3 łyżeczki) 
skoncentrowanej witaminy C z 15 ml wody  
o temperaturze nie przekraczającej 45°C. Roztwór 
po lekkim wystudzeniu do temperatury ciała 
jest najlepiej przyswajalną formą witaminy C. 
Wprowadzać ultradźwiękami: 10-15 min. Nadmiar 
maski na twarzy osuszyć chustą. Nie zmywać 
wodą. 
Opcjonalnie w tak przygotowanym roztworze  
wit. C zanurzyć skompresowaną maskę w tabletce, 
odczekać ok. 30 sek. do całkowitej absorpcji 
roztworu. Rozwinąć maskę i nałożyć na twarz, 
pozostawić ok. 10 min. 
uwaga: tak sporządzony preparat należy wy-
korzystać w ciągu godziny. Jeżeli nie zostanie 
wykorzystany należy go wylać, ponieważ utraci on 
swoje właściwości.

8. Zaaplikować Odmładzająco-regenerującą maskę 
z witaminami A+E+PP PROfessional.

Maskę pozostawić na ok. 10 min. opcjonalnie 
wykonać masaż twarzy. 
Pozostałość maski zmyć wodą.

9. Zaaplikować Odmładzający krem ze złotem 
monojonowym Au100 PROfessional.

W celu utrwalenia 
efektów zabiegu 
zaleca się 
suplementację 
doustną oraz 
pielęgnację domową 
produktami:

• Suplement diety SILOR+B 
Krzem z borem

• Mgiełka do twarzy i ciała ze 
złotem monojonowym Au100 

• Odmładzający krem na noc ze 
złotem monojonowym Au100

• Odmładzający krem pod oczy  
ze złotem monojonowym Au100
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SILVER TOuCh PRofessional 
oczyszczająco-normalizujący zabieg 
na bazie srebra monojonowego, 
krzemu organicznego i boru

 schemat zabiegu SILVER TOuCh 
professional

Zabieg na bazie srebra monojonowego o wielkości cząsteczki 0,2 nm przeznaczony jest dla cery mieszanej, tłustej oraz zanieczyszczonej. Dzięki 
wiruso-, grzybo- i bakteriobójczym właściwościom srebra monojonowego zabieg wspomaga leczenie zmian łojotokowych, trądzikowych, hamuje 
rozwój bakterii, oczyszcza, łagodzi zmiany skórne oraz reguluje wydzielanie sebum. Ilość i natężenie wykwitów chorobowych jest widocznie zmniej-
szona. Skóra staje się wyciszona i nawilżona. Zabieg można stosować również jako uzupełnienie oczyszczania twarzy.

Wskazania do zabiegu:
•  skóra tłusta, mieszana
•  skóra wymagająca oczyszczenia
•  skóra problematyczna (trądzik, łuszczyca w fazie
  nieaktywnej)
•  rozszerzone ujścia gruczołów łojowych

Efekty zabiegu:
•  zwężenie ujść gruczołów łojowych
•  normalizacja wydzielania sebum
•  niwelowanie zmian trądzikowych
  i łuszczycowych
•  złagodzenie stanów zapalnych
•  odtoksycznienie skóry
•  złagodzenie podrażnień
•  poprawa nawilżenia i struktury skóry

Przeciwwskazania:
•  alergia na składniki aktywne
•  przeciwwskazania wynikające z używanych
  urządzeń (jonoforeza, ultradźwięki)

Częstotliwość zabiegów:
•  zabieg wykonywać w serii 3-6 zabiegów
  1 × tydzień

W celu utrwalenia 
efektów zabiegu 
zaleca się 
suplementację 
doustną oraz 
pielęgnację domową 
produktami:

• Suplement diety SILOR+B 
Krzem z borem,

• Antybakteryjny płyn do twarzy  
i ciała ze srebrem monojonowym 
Ag124

• Antybakteryjny tonik ze srebrem 
monojonowym Ag123

• Regenerujący żel do twarzy  
i ciała z krzemem organicznym  
i borem Silor+B

Rodzaj czynności: wskazówki

1. Przeprowadzić wywiad z klientem w celu wykluczenia
przeciwwskazań do wykonania zabiegu.

Uzupełnić ankietę medyczną oraz uzyskać 
pisemną zgodę klienta na wykonanie zabiegu.

2. Przeprowadzić demakijaż skóry.

3.
Przemyć skórę Antybakteryjnym płynem 
do twarzy i ciała ze srebrem monojonowym 
Ag124 PROfessional.

Unikać przedostania się produktu do oczu.

4. Wykonać peeling Oczyszczającym peelingiem 
mineralnym Ag123 PROfessional. Peeling zmyć wodą.

5.
Wykonać zabieg jonoforezy* z Antybakteryjnym 
tonikiem ze srebrem monojonowym Ag123 
PROfessional.
*Opcjonalnie jonoforezę można zastąpić ultradźwiękami

Antybakteryjny tonik Ag123 PRO połączyć  
z korektorem lepkości VISC-PRO  
w proporcjach 10:3 Zabieg jonoforezy wykonać 
spod (+) przez ok. 5-10 min. (w zależności od 
powierzchni ciała). Nadmiar produktu należy 
ściągnąć za pomocą płatków kosmetycznych. 
Nie zmywać wodą.

uwaga: sporządzony preparat należy wykorzystać 
w ciągu 1 godziny. Jeżeli nie zostanie wykorzy-
stany należy go wylać, ponieważ utraci on swoje 
właściwości.

6.
Wykonać zabieg sonoforezy (ultradźwięki)  
z użyciem Regenerującego żelu do twarzy  
i ciała z krzemem organicznym i borem  
Silor+B PROfessional.

Czas trwania: 10 -15 min. (w zależności od 
powierzchni ciała). Nadmiar produktu należy 
ściągnąć za pomocą płatków kosmetycznych. 
Nie zmywać wodą.

7.
Przemyć skórę Antybakteryjnym płynem 
do twarzy i ciała ze srebrem monojonowym 
Ag124 PROfessional.

8.
Zaaplikować Regenerującą maskę z krzemem 
organicznym i borem Silor+B PROfessional.

Maskę pozostawić na ok. 10 min. Pozostałość 
maski zmyć wodą.

9.
Przemyć skórę Antybakteryjnym płynem  
do twarzy i ciała ze srebrem monojonowym 
Ag124 PROfessional.

10. Zaaplikować Regenerujący krem z krzemem 
organicznym i borem Silor+B PROfessional.

9
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ORGANIC SILICA PRofessional 
nawilżająco-regenerujący zabieg na bazie  
krzemu organicznego i boru oraz witaminy c

 schemat zabiegu ORGANIC SILICA 
professional

Zabieg oparty na regenerujących właściwościach krzemu organicznego i antyseptycznym działaniu boru. Doskonale sprawdza sie jako uzupeł-
nienie zabiegu mikrodermabrazji czy eksfoliacji kwasami, jak również jako samodzielny zabieg dla cer: suchych, odwodnionych, wymagających 
regeneracji. Może być wykonywany u osób z atopowym zapaleniem skóry czy łuszczycą w fazie nieaktywnej. Kosmetyki z serii Organic Silica do-
skonale łagodzą wszelkie podrażnienia, działają wspomagająco przy leczeniu alergii, trądziku czy łuszczycy. Krzem organiczny posiada właściwości 
endodermiczne, czyli jest bardzo łatwo absorbowany przez skórę, dzięki temu wnika w głębsze jej partie i regeneruje ją od wewnątrz, likwidując 
oznaki starzenia. Nadaje skórze elastyczność i gładkość. Ponadto krzem, bor i witamina C konieczne są do produkcji kolagenu odpowiedzialnego 
za młody wygląd skóry.

Wskazania do zabiegu:
•  skóra sucha, odwodniona, szorstka
•  skóra wrażliwa
•  skóra alergiczna
•  skóra atopowa
•  łuszczyca (w fazie nieaktywnej)

Efekty zabiegu:
•  regeneracja skóry
•  nawilżenie skóry
•  złagodzenie stanów zapalnych
•  odtoksycznienie skóry
•  złagodzenie podrażnień
•  poprawa napięcia i elastyczności skóry
•  wyrównanie kolorytu

Przeciwwskazania:
•  alergia na składniki aktywne
•  przeciwwskazania wynikające z używanych
  urządzeń (jonoforeza, ultradźwięki)

Częstotliwość zabiegów:
•  Zabieg wykonywać w serii 3-6 zabiegów 
  1 × tydzień.

W celu utrwalenia 
efektów zabiegu 
zaleca się 
suplementację 
doustną oraz 
pielęgnację domową 
produktami:

• Suplement diety SILOR+B 
Krzem z borem

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

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

• Regenerujący żel do twarzy  
i ciała z krzemem organicznym  
i borem Silor+B 

    
    

Rodzaj czynności: wskazówki

1. Przeprowadzić wywiad z klientem w celu wykluczenia
przeciwwskazań do wykonania zabiegu.

Uzupełnić ankietę medyczną oraz uzyskać 
pisemną zgodę klienta na wykonanie zabiegu.

2. Przeprowadzić demakijaż skóry.

3.
Przemyć skórę Antybakteryjnym płynem  
do twarzy i ciała ze srebrem monojonowym 
Ag124 PROfessional.

Unikać przedostania się produktu do oczu.

4. Wykonać peeling Oczyszczającym peelingiem 
mineralnym Ag123 PROfessional. Peeling zmyć wodą.

5.
Wykonać zabieg jonoforezy* z użyciem 
Regenerującego żelu do twarzy i ciała  
z krzemem organicznym i borem Silor+B 
PROfessional.

*Opcjonalnie jonoforezę można zastąpić ultradźwiękami

Zabieg jonoforezy wykonać spod ( - ) przez  
ok. 5-10 min. w zależności od powierzchni ciała.
Szczególnie uwzględniamy miejsca  
z defektami (zmarszczki, blizny, rozstępy). 
Czas trwania 10-15 min. Nadmiar produktu 
należy ściągnąć za pomocą płatków 
kosmetycznych. Nie zmywać wodą.

6. Wprowadzić za pomocą ultradźwięków 
Kosmetyczną witaminę C PROfessional.

Sporządzić roztwór 1,5 g (1/3 łyżeczki) 
skoncentrowanej witaminy C z 15 ml wody  
o temperaturze nie przekraczającej 45°C. 
Roztwór po lekkim wystudzeniu do temperatury 
ciała jest najlepiej przyswajalną formą witaminy 
C. Wprowadzać: 10-15 min. Nadmiar maski na 
twarzy osuszyć chustą. Nie zmywać wodą.
Opcjonalnie w tak przygotowanym roztworze wit. 
C zanurzyć skompresowaną maskę w tabletce, 
odczekać ok. 30 sek. do całkowitej absorpcji 
roztworu. Rozwinąć maskę i nałożyć na twarz, 
pozostawić ok. 10 min.
uwaga: tak sporządzony preparat należy 
wykorzystać w ciągu godziny. Jeżeli nie zostanie 
wykorzystany należy go wylać, ponieważ utraci on 
swoje właściwości.

7. Zaaplikować Regenerującą maskę z krzemem 
organicznym i borem Silor+B PROfessional.

Maskę pozostawić na ok. 10 min. opcjonalnie 
wykonać masaż twarzy. Pozostałość maski 
zmyć wodą.

8.
Przemyć skórę Antybakteryjnym płynem 
do twarzy i ciała ze srebrem monojonowym 
Ag124 PROfessional.

9. Zaaplikować Regenerujący krem z krzemem 
organicznym i borem Silor+B PROfessional.
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Rodzaj czynności: wskazówki

1. Przeprowadzić wywiad z klientem w celu wykluczenia 
przeciwwskazan do wykonania zabiegu.

Uzupełnić ankietę medyczną i uzyskać pisemną 
zgodę na wykonanie zabiegu.

2. Nałożyć rękawiczki jednorazowe.

3.
Zdezynfekować stopy Antybakteryjnym płynem  
do twarzy i ciała ze srebrem monojonowym 
Ag124 PROfessional.

4.
Zanurzyć stopy w kąpieli wodnej na 10-15 min.  
z dodatkiem ogólnodostępnych środków myjąco-
zmiękczających.

Można zastosować mydło w płynie, płatki 
mydlane itp, następnie osuszyć stopy 
ręcznikiem.

5. Nałożyć płyn zmiękczający skórki.

6. Usunąć zrogowaciały naskórek przy użyciu frezarki  
z odpowiednio dobranymi frezami.

7. Skrócić i opiłować paznokcie na prosto.

8. Odsunąć skórki przy pomocy kopytka. Wyciąć 
nadmiar skórek cążkami.

9. Wygładzić naskórek za pomocą Oczyszczającego 
peelingu mineralnego Ag123 PROfessional.

Spłukać peeling w misce z wodą. Osuszyć 
stopy ręcznikiem.

10.
Wymoczyć stopy w kąpieli wodnej z dodatkiem  
Odkwaszająco-regenerującej soli do kąpieli 
SiSALT / SiSALT+ Cu przez 20-25 min.

Sporządzić roztwór 50g soli na 5L wody, 
temperatura kąpieli 32-38*C., następnie osuszyć 
stopy ręcznikiem.

11.
Zaaplikować Regenerującą maskę z krzemem 
organicznym i borem Silor+B PROfessional 
oraz witaminami i nałożyć okluzję.

Maskę pozostawić na ok.10 min. opcjonalnie 
wykonać masaż stóp. Pozostałośc maski zmyć 
wodą.

12. Pomalować paznokcie odżywką, ewentualnie 
wybranym kolorem.

Należy poczekać do całkowitego wyschnięcia 
preparatu.

13.
Rozpylić na stopy Antybakteryjny płyn do twarzy 
i ciała ze srebrem monojonowym Ag124 
PROfessional.

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

www.invexremedies.pl
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Pedicure SPA 
z zastosowaniem soli  
odkwaszająco-regenerującej sisalT / sisalT+cu

 schemat zabiegu PEdICuRE SPA 
 z zastosowaniem soli odkwaszająco-regenerującej sisalt

Kąpiele stóp działają na cały organizm. Zabieg pedicure połączony z precyzyjną pielęgnacją skóry stóp oraz kąpielą w soli odkwaszająco-regeneru-
jącej SiSALT / SiSALT+ Cu polecany jest dla wszystkich osób, które chcą odkwasić organizm, pozbyć się nadmiernej potliwości, poprawić krążenie 
krwi stóp, złagodzić dolegliwości skórne, pobudzić układ immunologiczny, mieć piękne i wypielęgnowane stopy.

Po zabiegu skóra stóp jest odżywiona, zregenerowana i jedwabiście gładka, a stopień nawilżenia naskórka poprawia się.

Oprócz tradycyjnych czynności w zabiegu, takich jak nadanie paznokciom odpowiedniego kształtu, odsunięcie bądź wycięcie skórek oraz usunię-
cie zrogowaciałego naskórka za pomocą frezarki i peelingu dodatkowo wykorzystujemy zastosowanie maski Silor+B z krzemem organicznym i bo-
rem oraz witaminami, a także kąpiel z dodatkiem Odkwaszająco-regenerującej soli do kąpieli SiSALT / SiSALT+ Cu. Posiada ona odczyn alkaliczny. 
Jest wolna od zanieczyszczeń metalami ciężkimi oraz toksynami. Zawiera mikroelementy, które mają istotny wpływ na funkcjonowanie naszego 
organizmu Oczyszcza i detoksykuje organizm. Odczyn pH kąpieli wynosi 8,2-8,5.

Wskazania do zabiegu:
•  szorstka i zrogowaciała skóra stóp
•  nadmierna potliwość stóp
•  zaburzenia ukrwienia kończyn (zimne stopy)
•  schorzenia skóry (łuszczyca w fazie nieaktywnej))
•  rekonwalescencja pourazowa
•  dolegliwości bólowe mięśni i stawów

Efekty zabiegu:
•  odkwaszenie organizmu
•  pobudzenie układu immunologicznego
•  relaks, regeneracja i rozluźnienie
•  wygładzenie i zmiękczenie skóry
•  działanie antyseptyczne
•  zmniejszenie dolegliwości związanych z nadpotliwością
•  zmniejszenie dolegliwości związanych z krążeniem krwi

Przeciwwskazania:
•  alergia na składniki aktywne
•  otwarte rany, świeże blizny
•  stany zapalne, ropne
•  choroba onkologiczna w fazie aktywnej

Częstotliwość zabiegów:
•  1-2 razy w miesiącu

W celu utrwalenia 
efektów zabiegu 
zaleca się 
suplementację 
doustną oraz 
pielęgnację domową 
produktami:

• Suplement diety SILOR+B 
Krzem z borem

• Regenerujący żel do twarzy  
i ciała z krzemem organicznym  
i borem Silor+B

• Regenerujący krem do stóp  
z krzemem organicznym i borem 
Silor+B.
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Rodzaj czynności: wskazówki

1.
Przeprowadzić wywiad z klientem w celu 
wykluczenia przeciwwskazań do wykonania 
zabiegu.

Uzupełnić ankietę medyczną oraz uzyskać 
pisemną zgodę klienta na wykonanie zabiegu.

2. Przeprowadzić dokładny demakijaż skóry.

3.
Przemyć skórę Antybakteryjnym płynem 
do twarzy i ciała ze srebrem 
monojonowym Ag124 PROfessional.

Unikać przedostania się produktu do oczu.

4.
Podzielić miejsce poddane zabiegowi na 
poszczególne obszary czoło, policzek, nos, 
broda, szyja. Nałożyć krem znieczulający.

Na poszczególne fragmenty nakładać folię 
w celu stworzenia okluzji. Otworzyć  
i przygotować Skin-roller przy Kliencie (należy 
opisać opakowanie nazwiskiem klienta oraz 
datą zabiegu).

5.
Odtłuścić i zdezynfekować skórę używając 
Antybakteryjnego płynu ze srebrem 
monojonowym Ag124 PROfessional.

6. Przystąpić do mikronakłuwania skóry.

Ruchem rolującym nakłuwać skórę 
maksymalnie do 10 razy w kierunkach 
pionowym, poziomym, po przekątnej, w jedną 
i druga stronę. Rolowanie rozpocząć od czoła, 
następnie policzki, nos, broda, szyja.
uwaga! Nie należy dociskać Skin-rollera zbyt 
mocno, należy kierować się reakcją skóry na zabieg  
i odczuciami Klienta.

7.
Zaaplikować i rozprowadzić serum Mezogold 
STEP 1 na obszar, na którym wykonywany jest 
zabieg (dłońmi w rękawiczkach).

Do aplikacji substancji aktywnej można użyć 
strzykawki. Należy poczekać do całkowitego 
wchłonięcia aplikowanego serum.

8. Wykonać ponownie zabieg mikronakłuwania 
skóry za pomocą Skin-rollera.

9.
Zaaplikować i rozprowadzić serum Mezogold 
STEP 2 na obszar, na którym wykonywany jest 
zabieg (dłońmi w rękawiczkach).

Do aplikacji substancji aktywnej można użyć 
strzykawki. Należy poczekać do całkowitego 
wchłonięcia aplikowanego serum.

10.
Na zakończenie zabiegu rozprowadzić cienką 
warstwę Regenerującego żelu do twarzy 
i ciała z krzemem organicznym i borem 
Silor+B PROfessional w cały obszar 
poddany zabiegowi.

www.invexremedies.pl www.invexremedies.pl

              

MEZOGOLd salon&sPa 
odmładzająco-regenerujący zabieg terapii mikroigłowej 
na bazie złota monojonowego, krzemu organicznego i boru 
oraz witaminy c

 schemat zabiegu MEZOGOLd 
salon&spa

za pomocą skin-rollera

Mezogold Salon&SPA to zabieg mezoterapii mikroigłowej z zastosowaniem se-
rum Mezogold, czyli innowacyjnego serum zawierającego unikalny kompleks zło-
ta monojonowego o wielkości cząstki 0,2 nm., krzemu organicznego (0,24 nm.)  
z borem oraz witaminy C (0,64 nm.) Składniki aktywne w postaci monojonowej 
oraz procedura mezoterapii mikroigłowej pozwala na  przetransportowanie skład-
ników preparatu w obręb skóry właściwej i rozpoczęcie stymulacji proliferacji fi-
broblastów oraz produkcji białka kolagenowego i elastyny. Proces tworzenia się 
kolagenu w organizmie jest uzależniony od posiadania przez organizm odpowied-
nich substratów m.in. krzemu, złota oraz witaminy C, czyli kwasu L-askorbinowe-
go.
• Krzem poprzez enzym o nazwie hydroksylaza prolinowa inicjuje proces two-

rzenia się tkanki kolagenowej.
• Witamina C również służy jako kofaktor hydroksylazy prolinowej, a także lizy-

nowej - enzymów odpowiedzialnych za stabilizację, dojrzewanie i krzyżowanie 
włókien kolagenu. Kwas L-askorbinowy dostarcza elektrony enzymom uczest-
niczącym w hydroksylacji, co skutkuje przekształceniem prokolagenu we wła-
ściwy kolagen. Ponadto może również bezpośrednio pobudzać syntezę kola-
genu poprzez aktywacje jego transkrypcji i stabilizowanie mRNA prokolagenu. 
Miejscowo stosowana witamina C poprzez zwiększenie aktywności tkankowe-
go inhibitora metaloproteinazy 1 zmniejsza uszkodzenia kolagenu oraz jego 
degradację w skórze.

• Złoto poprzez redukcję stanów zapalnych sprzyja proliferacji oraz rozprze-
strzenianiu się fibroblastów – komórek w skórze odpowiedzialnych za gęstość  
i elastyczność skóry. Ponadto poprzez spowolnienie procesów wydzielania 
melaniny redukuje zmiany pigmentacyjne. 

Na zabieg składają sie dwie ampułki, STEP 1 - ampułka zawierająca wodoroz-
puszczalne monojony złota Au, STEP 2 - monojony krzemu organicznego z kwa-
sem askorbinowym. Wprowadzone do skóry monojony złota Au pod wpływem 
krzemu i witaminy C ulegają redukcji do złota metalicznego, tworząc metaliczny 
implant. Obecność implantu pobudza aktywność fibroblastów do produkcji włó-
kien kolagenowych i elastynowych. Włókna obudowują implant, zagęszczając 
skórę oraz wypełniając bruzdy i zmarszczki. 

Wskazania do zabiegu:
•  profilaktyka przeciwstarzeniowa 
•  zmarszczki i bruzdy
•  przebarwienia 
•  utrata jędrności i sprężystości skóry 
•  blizny, rozstępy 

Efekty zabiegu:
• spłycenie zmarszczek 
• ujędrnienie i poprawa sprężystości skóry 
• ujednolicenie kolorytu skóry 
• odnowa komórkowa (pogrubienie żywych warstw 

naskórka) 
• indukcja produkcji kolagenu, elastyny, kwasu  

hialuronowego 
• poprawa struktury skóry 
• wygładzenie blizn i rozstępów

Przeciwwskazania:
• stany bakteryjne, grzybicze i wirusowe skóry 
• ciąża, karmienie piersią
• epilepsja 
• skłonność do bliznowaceń i zwłóknień 
• aktywny trądzik różowaty, ropny 
• nieustabilizowana cukrzyca
• choroby autoimmunologiczne (m. in. łuszczyca, AZS) 
• choroba nowotworowa
• problemy z krzepliwością 
• wiek poniżej 18 roku życia
• terapia retinoidami (i 6 miesięcy po jej zakończeniu) 
• stosowanie leków przeciwzakrzepowych 
• alergia na składniki aktywne: złoto, srebro, krzem, 

witamina C
• laser ablacyjny (6-12 miesięcy)
• laser nieablacyjny (4 tyg.) 
• stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych 

(aspiryna itp.)
• przeszczepy skóry (do 6 miesięcy) 
• wypełniacze, botoks, nici (4 tygodnie)
• sterydoterapia (6-8 tyg.)

Częstotliwość zabiegów:
Zabieg wykonywać w serii 3-6 zabiegów 1 × co 10-14 dni 
(w zależności od stanu skóry i reakcji na zabieg)

UWaGI!
•	 Skin-roller można dezynfekować  

w myjkach ultradźwiękowych lub 
wanienkach dezynfekcyjnych

•	 Po każdorazowym użyciu należy 
zdezynfekować Skin-roller

•	 Skin-roller należy opatrzyć 
nazwiskiem, podpisem Klienta  
oraz datą zabiegu

•	 Skin-roller przeznaczony jest tylko  
dla jednego Klienta

•	 Po ostatnim zabiegu Skin-roller 
należy  wyrzucić do pudełka  
z odpadami medycznymi

•	 Serum STEP 2 może mieć barwę od 
przeźroczystej do słomkowo-żółtej

•	 W miejscu poddanym zabiegowi 
mezoterapii mikroigłowej może 
wystąpić efekt złuszczania naskórka
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Rodzaj czynności: wskazówki

1.
Przeprowadzić wywiad z klientem w celu 
wykluczenia przeciwwskazań do wykonania 
zabiegu.

Uzupełnić ankietę medyczną oraz 
uzyskać pisemną zgodę klienta na 
wykonanie zabiegu.

2. Przeprowadzić dokładny demakijaż skóry.

3.
Przemyć skórę Antybakteryjnym 
płynem do twarzy i ciała ze srebrem 
monojonowym Ag124 PROfessional.

Unikać przedostania się produktu 
do oczu.

4.
Podzielić miejsce poddane zabiegowi na 
poszczególne obszary czoło, policzek, nos, 
broda szyja i kolejno nakładać znieczulenie.

Na poszczególne fragmenty nakładać 
folię w celu stworzenia okluzji.

5.
Odtłuścić i zdezynfekować pierwszy 
obszar skóry, na którym wykonane będą 
mikronakłucia używając Antybakteryjnego 
płynu do twarzy i ciała ze srebrem 
monojonowym Ag124 PROfessional.

Rozpocząć od czoła, następnie policzki, 
nos, broda.

6.
Zaaplikować i rozprowadzić serum 
Mezogold STEP 1 na pierwszy obszar 
zabiegowy.

Do aplikacji substancji aktywnej 
można użyć strzykawki.

7. Przystąpić do mikronakłuwania pierwszego 
obszaru skóry.

Nałożyć jednorazowy kardridż. 
Nakłucie wykonujemy kilkakrotnie, 
aż do pojawienia się kropelkowego 
mikrokrwawienia. Ruchy wykonujemy 
poprzecznie od środkowej części twarzy 
do zewnątrz oraz pionowo w dół.

8.
Zaaplikować i rozprowadzić serum 
Mezogold STEP 2 na pierwszym obszarze 
zabiegowym.

Do aplikacji substancji aktywnej można 
użyć strzykawki.

9. Na kolejnych fragmentach skóry wykonać 
czynności zabiegowe.

• usunąć folię i maść znieczulającą,
• zdezynfekować skórę płynem 

Ag124 PROfessional,
• nałożyć Mezogold STEP 1,
• wykonać nakłucie,
• nałożyć Mezogold STEP 2.

10.
Na zakończenie zabiegu rozprowadzić 
cienką warstwę Regenerującego żelu do 
twarzy i ciała z krzemem organicznym  
i borem Silor+B PROfessional w cały 
obszar poddany zabiegowi.

MEZOGOLd salon&sPa 
odmładzająco-regenerujący zabieg terapii mikroigłowej 
na bazie złota monojonowego, krzemu organicznego i boru 
oraz witaminy c

Zalecenia po zabiegach 
mezoterapii mikroigłowej:
• Do pielęgnacji skóry po zabiegu zalecany jest 

Regenerujący żel do twarzy i ciała z krzemem 
organicznym i borem Silor+B 

• Nie opalać się do zakończenia sesji zabiegowej 
(po zakończeniu ostatniego zabiegu z serii 
ekspozycja na słońce wskazana dopiero po około 
28. dniach)

• Nie korzystać z sauny, basenów i siłowni przez 
około 14. dni po zabiegu

• Nie wykonywać makijażu przez około 48. godzin 
po zabiegu

• Podczas kuracji nie stosować środków, które 
mogą powodować podrażnienia skóry (dotyczy 
szczególnie produktów zawierających tretinoinę, 
retinol, nadtlenek benzoilu, kwasów AHA i BHA, 
środków ściągających)

• Czasem dla uzyskania odpowiednich efektów 
może zajść konieczność wykonania kilku 
zabiegów.

W celu utrwalenia efektów 
zabiegu zaleca się 
suplementację doustną 
oraz pielęgnację domową 
produktami:
• Suplement diety Silor+B Krzem z borem

•  Mgiełka do twarzy i ciała ze złotem monojonowym 
Au 100

•  Odmładzający krem na noc ze złotem 
monojonowym Au 100

•  Odmładzający krem pod oczy ze złotem 
monojonowym Au 100

• Regenerujący żel do twarzy i ciała z krzemem 
organicznym i borem Silor+B

Wskazania do zabiegu:
•  profilaktyka przeciwstarzeniowa 
•  zmarszczki i bruzdy
•  przebarwienia 
•  utrata jędrności i sprężystości skóry 
•  blizny, rozstępy 

Efekty zabiegu:
• spłycenie zmarszczek 
• ujędrnienie i poprawa sprężystości skóry 
• ujednolicenie kolorytu skóry 
• odnowa komórkowa (pogrubienie żywych warstw 

naskórka) 
• indukcja produkcji kolagenu, elastyny, kwasu  

hialuronowego 
• poprawa struktury skóry 
• wygładzenie blizn i rozstępów

Przeciwwskazania:
• stany bakteryjne, grzybicze i wirusowe skóry 
• ciąża, karmienie piersią
• epilepsja 
• skłonność do bliznowaceń i zwłóknień 
• aktywny trądzik różowaty, ropny 
• nieustabilizowana cukrzyca
• choroby autoimmunologiczne (m. in. łuszczyca, AZS) 
• choroba nowotworowa
• problemy z krzepliwością 
• wiek poniżej 18 roku życia
• terapia retinoidami (i 6 miesięcy po jej zakończeniu) 
• stosowanie leków przeciwzakrzepowych 
• alergia na składniki aktywne: złoto, srebro, krzem, 

witamina C
• laser ablacyjny (6-12 miesięcy)
• laser nieablacyjny (4 tyg.) 
• stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych 

(aspiryna itp.)
• przeszczepy skóry (do 6 miesięcy) 
• wypełniacze, botoks, nici (4 tygodnie)
• sterydoterapia (6-8 tyg.)

Częstotliwość zabiegów:
Zabieg wykonywać w serii 3-6 zabiegów 1 × co 10-14 dni 
(w zależności od stanu skóry i reakcji na zabieg)

 schemat zabiegu MEZOGOLd  
salon&spa 

za pomocą Dermapen’u

www.invexremedies.pl www.invexremedies.pl

           

dermapen jest urządzeniem służącym do frakcyjnego mikronakłuwania skóry.

Pozwala ono na wprowadzenie substancji czynnych w głąb skóry, które oparte 
jest na zasadzie automatycznego nakłuwania skóry przy pomocy pulsujących 
igieł. Poprzez powstałe mikrourazy w skórze pobudzane są jej procesy regene-
racyjne, dzięki czemu w sposób naturalny stymulowana jest jej odnowa. 
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Au100 
mgiełka do twarzy i ciała 

ze złotem monojonowym professional

Silor+B 
Regenerujący krem

z krzemem organicznym i borem professional

Au100 
odmładzająco-regenerująca maska  

z witaminami a+e+pp professional

Silor+B 
Regenerująca maska  

z krzemem organicznym i borem professional

Au100 
odmładzający krem

ze złotem monojonowym professional

Silor+B 
Regenerujący żel do twarzy i ciała

z krzemem organicznym i borem professional

Produkt zawiera złoto o strukturze monojonowej (wielkość cząsteczki 0,2 nm) zapewniającej najwyższą
wchłanialność transdermalną. Złoto pobudza fibroblasty do syntezy kolagenu i elastyny, ujędrnia,
uelastycznia, nawilża.

Produkt przeznaczony dla cery suchej, odwodnionej, szorstkiej wymagającej regeneracji, zawiera olej  
z pestek winogron, źródło kwasu linolowego oraz witaminy E, która jest doskonałym antyutleniaczem. 
Krzem i bor organiczny są konieczne do produkcji kolagenu odpowiedzialnego za młody wygląd.

Produkt doskonale nawilża i optymalnie natłuszcza. Przeznaczona dla cer suchych, odwodnionych  
z pierwszymi oznakami starzenia. Masło shea (karite) koi, nawilża i zmiękcza skórę, olej z pestek 
winogron łagodzi podrażnienia, regeneruje i odżywia skórę. Witamina A zaliczana do witamin młodości, 
opóźnia proces starzenia, reguluje proces keratynizacji naskórka. Witamina E poprawia jędrność  
i napięcie skóry, działa antyrodnikowo. Witamina PP reguluje rozkład melaniny w naskórku zapobiegając 
powstawaniu przebarwień, rozświetla skórę, zapobiega przeznaskórkowej utracie wody (TEWL).

Produkt głęboko nawilża i zapobiega utracie wody z naskórka (TEWL). Przeznaczony dla cer wymaga-
jących regeneracji, odwodnionych, alergicznych, z pierwszymi oznakami starzenia. Działa wyciszająco  
i kojąco, zmniejsza podrażnienie skóry. Zawiera olej z pestek winogron, który dodatkowo uszczelnia  
i uelastycznia ściany naczyń krwionośnych, a także zwęża roszerzone pory. Masło shea (karite) bogate 
w nienasycone kwasy tłuszczowe, rozjaśnia przebarwienia, zmniejsza zmarszczki. Witamina E zwalcza 
wolne rodniki, hamuje procesy starzenia się skóry, witamina PP poprawia barierę lipidową naskórka, 
sprzyja gojeniu i regeneracji skóry.

Produkt przeznaczony do cery dojrzałej, zawarte złoto monojonowe odmładza i liftinguje, intensywnie  
i długotrwale nawilża skórę przywracając jej jędrność i elastyczność. Olej z pestek winogron posiada wła-
ściwości tonujące, ochronne i łagodzące, wzmacnia barierę naskórkową, tym samym ograniczając TEWL. 
Zawarte masło kakaowe wygładza i nawilża, tokoferol zwalcza wolne rodniki, hamuje procesy starzenia 
się skóry. Witamina C jest doskonałym antyutleniaczem, chroni skórę przed wolnymi rodnikami, zmniejsza 
skłonność do przebarwień. Witamina PP wzmacnia skórę oraz podnosi jej odporność na uszkodzenia.

Produkt posiada właściwości regenerujące, odżywcze, wyciszające skórę. Skuteczny w przypadku skór 
trądzikowych, alergicznych u osób z łuszczycą. Wspomaga niwelowanie różnego pochodzenia zmian 
skórnych, rozstępów czy blizn. Krzem organiczny (wielkość cząsteczki 0,24 nm) działa kojąco, prze-
ciwzapalnie, przeciwalergicznie. Bor ma działanie antyseptyczne, przeciwgrzybiczne, ściągające. Krzem  
z borem są konieczne do produkcji kolagenu odpowiedzialnego za młody wygląd.
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Ag123 
oczyszczający peeling mineralny 

ze srebrem monojonowym 
professional

Ag123 
antybakteryjny tonik 

ze srebrem monojonowym
professional

Ag124
antybakteryjny płyn do twarzy i ciała

ze srebrem monojonowym 
professional

Produkt delikatnie złuszcza naskórek, zawiera zmieloną skałę wulkaniczną, bogatą m.in. w tlenki po-
tasu żelaza, wapnia, magnezu, fosforu, cynku oraz srebro monojonowe o działaniu bakterio-, grzybo-  
i wirusobójczym.

Produkt przeznaczony do cery tłustej, mieszanej, skłonnej do powstawania zmian skórnych. Zawiera 
srebro monojonowe (wielkość cząstek 0,2 nm) o działaniu przeciwbakteryjnym, przeciwgrzybicznym  
i przeciwwirusowym. Alantoina działa łagodząco, przeciwzapalnie i regenerująco, sprzyja odnowie  
i gojeniu uszkodzonego naskórka.

Produkt przeznaczony do skóry problematycznych, m. in: łuszczycowych lub atopowych. Zawiera srebro 
monojonowe (wielkość cząsteczki 0,2 nm) o działaniu przeciwbakteryjnym, przeciwgrzybicznym i przeciw- 
wirusowym. Bor posiada właściwości antyseptyczne.

kosmetyczna
WITAMINA C

professional

ŻEL VISC-PRO 
korektor lepkości  

professional

Zestaw

MEZOGOLd
salon&sPa

Produkt zawiera czysty kwas L askorbinowy pomocny w pielęgnacji cery naczyniowej, z trądzikiem 
różowatym. Witamina C posiada właściwości przeciwzapalne, rozjaśnia przebarwienia, jest katalizatorem 
biorącym udział w syntezie kolagenu, jest również silnym i efektywny antyoksydantem.

Produkt zwiększa lepkość preparatów w szczególności toniku Ag123 PROfessional, płynu Ag124 
PROfessional oraz mgiełki Au100 PROfessional. Zapobiega spływaniu kosmetyków ze skóry.

Zestaw do mezoterapii mikroigłowej zawiera: 
STEP 1 SERUM ODMŁADZAJĄCO-LIFTINGUJĄCE 
Składniki aktywne: Złoto monojonowe: indukuje proliferację fibroblastów i stymuluje je do syntezy kolagenu 
i elastyny, wykazuje działanie przeciwzapalne, ujędrnia, nawilża, rozświetla skórę, redukuje zmarszczki, za-
bezpiecza skórę przed działaniem wolnych rodników. 
Step 2 SERUM SILNIE REGENERUJĄCE
Składniki aktywne: Krzem organiczny: silnie regeneruje, łagodzi podrażnienia, nawilża, jest niezbędny  
w procesie odbudowy kolagenu odpowiedzialnego za młody wygląd skóry. Witamina C: antyoksydant, za-
bezpiecza komórki skóry przed degradacją przez wolne rodniki, rozjaśnia przebarwienia, poprawia elastycz-
ność naczyń krwionośnych, ma istotny wpływ na syntezę kolagenu, elastyny oraz regenerację tkanki łącznej.
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AKCESORIA KOSMETYCZNE 
Invex remedies

Ręcznik
z logo Invex remedies
Wymiary: 50 cm x 100 cm, 70 cm x 140 cm

Prześcieradło kosmetyczne
z logo Invex remedies
Rozmiar: 60 cm x 190 cm

opaska
z logo Invex remedies

tunika kosmetyczna
z logo Invex remedies
Rozmiary: 36, 38, 40

Invex Remedies jest prężnie rozwijającą się firmą. Marka istnieje od 2011 roku. 

Z uwagi na dynamiczny rozwój firmy i jej struktur dystrybucyjnych kierujemy 
ofertę współpracy do gabinetów kosmetycznych, ośrodków SPA i hurtowni ko-
smetycznych.

Ze swojej strony oferujemy:
•  atrakcyjne warunki premiowe umowy dystrybucyjnej,
•  szkolenia wewnętrzne,
•  firmowe eventy,
•  wsparcie marketingowe.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad
współpracy pod numerem telefonu: 41 33 26 450
e-mail: biuro@invexremedies.pl

kielce

współpraca
Z MARKą
Invex remedies
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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

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

www.invexremedies.pl


