KOZMETIKA NOVE GENERACIJE

NOV KONCEPT
ZDR AVJA IN LEPOTE
INOVATIVNA KOMBINACIJA
aktivni kisik,
ionizirano srebro,
Aloe vera,
hialuronska kislina

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

100 ml

30 ml

100 ml

KOZMETIKA NOVE GENERACIJE
INOVATIVNO IN REVOLUCIONARNO
KAJ JE OXILVER®?

Kozmetika nove generacije, slovenska inovacija, ki združuje znanje medicine, farmacije in moderne
kozmetologije. OXILVER® je izdelek, ki nudi učinkovit način za oksigenacijo, nego in zaščito celic kože in nohtov.
Skrivnost izdelka OXILVER® je zapisana v njegovi revolucionarni sestavi, ki temelji na komplementarnem učinku aktivnega kisika in ioniziranega srebra: kožo in nohte čisti, neguje, oksigenira ter regenerira.
OXILVER® Skin Solution 100 ml in OXILVER® Skin Gel 30 ml sta primerna kot pomoč pri negi nečiste
in aknaste kože, rdeče in občutljive kože, razpokane in suhe kože ter pripomoreta k njeni hitrejši obnovi.
Omenjene težave so pogost spremljevalec različnih stanj na koži (herpes, luskavica, dermatitis, ekcemi,
bakterijska ali glivična vnetja, rane, bradavice), kjer sta regeneracija in oksigenacija še posebej pomembni.
OXILVER® pomaga pri upočasnitvi procesa staranja kože, nastajanja gub, zmanjšuje pigmentne madeže ter ohranja svež
in mladosten videz. Deluje blago antiseptično in tako pomirja kožo po izpostavitvi soncu in po pikih insektov. Njegov
antiseptičen učinek je primeren tudi pri žuljastih stopalih in razpokah na petah.
OXILVER® Nail Solution 100 ml povrne trdnost in ohranja zdrav videz nohtov. Nudi pomoč pri težavah z nohti, ki nastanejo kot posledica različnih poškodb ali sprememb (bakterijskih, glivičnih, pri luskavici)...

KAKO DELUJE OXILVER®?

Gre za mehanizem oskrbe kože in nohtov z aktivnim kisikom. Aktivne kisikove spojine v izdelkih Oxilver® so pridobljene
s posebnim proizvodnim postopkom in so prečiščene ter stabilizirane s »food grade« stabilizatorjem. Tako pridobljene
predstavljajo najboljši približek biološke oblike vodikovega peroksida, ki ga proizvajajo naše imunske celice. Zato ga celice
prepoznajo in sprejmejo kot sebi lastnega. Ob stiku izdelka s kožo se sprosti aktivna oblika kisika, ki celico oksigenira in
aktivira proces regeneracije. Oxilver® izdelki kožo ali nohte čistijo, negujejo, hidrirajo, regenerirajo in oksigenirajo. Na
mestu nanosa se v določenih primerih pojavi bela pena, ki je lahko pokazatelj glivičnih ali bakterijskih sprememb.
Kozmetika Oxilver® zagotavlja visoko čistost in kakovost aktivnih kisikovih spojin, s čimer omogoča varno in učinkovito
uporabo za vse generacije.
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Dodatne sestavine v Oxilver® Skin izdelkih poskrbijo za nego, voljnost in sijoč videz kože:
hialuronska kislina in Aloe vera doprineseta k intenzivnemu vlaženju kože, k večji prožnosti, napetosti in gladkosti kože.
Hialuronska kislina je sestavni del kože in lahko nase veže do 1000 -kratno količino vode glede na lastno maso. Aloe vera
ima sposobnost prenosa aktivnih snovi, kar poveča vlaženje in obnovo kože.
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INOVATIVNA KOMBINACIJA
aktivni kisik
ionizirano srebro
hialuronska kislina
Aloe vera
OXILVER® skin solution 100 ml

OXILVER® skin gel 30 ml

Ne vsebuje nanodelcev in CMR (rakotvornih, mutagenih in reprotoksičnih) snovi.
ENIKAM d.o.o., C. Andreja Bitenca 118, 1000 Ljubljana, Slovenija, info@enikam.com,
E-naročila: narocila@enikam.com, strokovna podpora: +386 31 634 900, www.oxilver.si

