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KOZMETIKA NOVE GENERACIJE

KONCEPT
ZDRAVJA IN LEPOTE
INOVATIVNA KOMBINACIJA
aktivni kisik, koloidno srebro
aloe vera, hialuronska kislina

ČISTI IN NEGUJE (nečista in aknasta koža)
BLAŽI IN POMIRJA (rdeča, občutljiva koža)
VLAŽI (razpokana, suha koža)
REGENERIRA (hitrejša obnova kože)
UPOČASNI PROCES STARANJA
DELUJE BLAGO ANTISEPTIČNO
Slovenija

100 ml

30 ml

100 ml

TERAPEVTSKA KOZMETIKA NOVE GENERACIJE
INOVATIVNO & REVOLUCIONARNO

KAJ JE OXILVER®?
Novodobna inovacija, kozmetika nove generacije, ki združuje znanja medicine, farmacije in
kozmetologije. OXILVER® je proizvod moderne kozmetologije, ki je razvila učinkovit način za
oksigenacijo, nego in zaščito celic kože in nohtov.
Skrivnost aktivnosti proizvoda OXILVER® je zapisana v revolucionarni sestavi izdelka, ki
temelji na komplementarnem učinku aktivnega kisika in koloidnega srebra. Aktivni kisik
deluje sinergijsko s koloidnim srebrom in kožo ter nohte čisti, neguje, hidrira in oksigenira.
Izdelka OXILVER® Skin Solution 100 ml in OXILVER® Skin Gel 30 ml sta primerna za reševanje
težav s kožo, kot so herpes, razdražena ali občutljiva koža, luskavica, dermatitis, ekcemi, akne,
rdečica, bakterijska ali glivična vnetja, rane, bradavice.
Izdelek OXILVER® Nail Solution 100 ml je primeren za reševanje težav z nohti, kot so bakterijska
ali glivična vnetja, luskavica itd.
KAKO OXILVER® DELUJE?
Kombinacija aktivnega kisika in koloidnega srebra s procesom oksigenacije blaži simptome
različnih neželenih procesov na nohtih in koži ter vidno izboljša njihov izgled. Pomaga pri
težavah s kožo, kot so herpes, razdražena ali občutljiva koža, luskavica, dermatitis, ekcemi,
akne, rdečica, bakterijska ali glivična vnetja, rane, bradavice.
Gre za mehanizem oskrbe kože in nohtov z aktivnim kisikom. Ob stiku raztopine s površino
telesa se sprosti aktivni kisik v obliki številnih drobnih mehurčkov, ki površino čistijo, negujejo,
hidrirajo in oksigenirajo. Zaradi svojega načina delovanja služi kot indikator bakterijskih ali
glivičnih vnetij. Ob stiku z izdelkom OXILVER® Skin se na mestu okužbe pojavi bela pena.
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OXILVER® SKIN
SOLUTION 100 ml

OXILVER® SKIN
GEL 30 ml
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Dodatno vnešene komponente v posameznem proizvodu poskrbijo za nego, voljnost
in sijoč videz:
Hialuronska kislina in aloe vera s svojim komplementarnim delovanjem doprineseta k
intenzivnemu vlaženju kože ter k večji prožnosti, napetosti in gladkosti kože. Hialuronska
kislina je sestavni del kože in lahko nase veže do 1000x količino vode glede na lastno maso.
Aloe vera ima sposobnost prenosa aktivnih snovi, kar poveča vlaženje in obnavljanje kože.
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INOVATIVNA KOMBINACIJA
aktivni kisik
koloidno srebro
hialuronska kislina, aloe vera

www.oxilver.com

ENIKAM d.o.o., C. Andreja Bitenca 118, 1000 Ljubljana, Slovenija, info@enikam.com, +386 31 634 900

