
IZBOLJŠANJU STRUKTURE NOHTOV
HITREJŠI OBNOVI NOHTOV IN KOŽE

IZBOLJŠANJU TRDNOSTI NOHTOV
HIDRACIJI IN VOLJNOSTI NOHTOV

ZAVIRANJU GLIVIČNIH OKUŽB
DELUJE BLAGO ANTISEPTIČNO
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pomaga pri:

NOV KONCEPT
 ZDRAVJA IN LEPOTE

INOVATIVNA KOMBINACIJA 
aktivni kisik,

ionizirano srebro,
pantenol



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® Nail Solution 100 ml raztopina s procesom oksigenacije blaži simptome različnih neželenih procesov na 
nohtih in obnohtni koži ter vidno izboljša njihov videz. Primeren je kot pomoč pri izboljšanju strukture in trdnosti 
nohtov, hitrejši obnovi nohtov in obnohtne kože, izboljšanju hidracije in voljnosti nohtov. Deluje blago antiseptično 
in pomaga pri težavah z nohti, ki nastanejo kot posledica raznih sprememb (bakterijska ali glivična okužba, poškodbe, 
pri luskavici...). 
OXILVER® Skin Solution 100 ml in OXILVER® Skin Gel 30 ml sta primerna za nego nečiste in aknaste kože, rdeče in 
občutljive kože, razpokane in suhe kože ter pripomoreta k njeni hitrejši obnovi. Deluje blago antiseptično in tako po-
mirja kožo po izpostavitvi soncu in pikih insektov. Njegov antiseptičen učinek je primeren tudi pri žuljastih stopalih in  
razpokah na petah.

KAKO DELUJE OXILVER®?
Gre za mehanizem oskrbe kože in nohtov z aktivnim kisikom. Aktivne kisikove spojine v izdelkih OXILVER® so prido-
bljene s posebnim proizvodnim postopkom in so prečiščene ter stabilizirane s »food grade« stabilizatorjem. Tako pri-
dobljene predstavljajo najboljši približek biološke oblike vodikovega peroksida, ki ga proizvajajo naše imunske celice. 
Zato ga druge naše 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.

Dodatne sestavine v Oxilver® Nail izdelku poskrbijo za nego, strukturo in trdnost ter hitrejšo obnovo nohtov:
Pantenol s svojo molekulsko strukturo privlači vlago iz ozračja in veže nase molekule vode. S tem nohte vlaži ter 
preprečuje njihovo dehidriranje in lomljivost. Enakomerno se porazdeli po površini nohta in na njem ustvari zaščitni 
sloj, hkrati pa prodre med vlaknastimi proteinskimi molekulami keratina globoko v strukturo nohta. Poleg vlažilne 
vloge deluje pantenol izrazito regenerativno. Ob stiku z nohti in kožo se pretvori v pantotensko kislino (vitamin B5), ki 
pomaga pri izboljšanju trdnosti nohta. OXILVER® Nail na ta način pomaga pri celoviti zaščiti in obnovi poškodovanih 
nohtov ter izboljša hidracijo, strukturo in prožnost nohtov.

100 ml 30 ml 100 ml

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
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KOZMETIKA NOVE GENERACIJE
INOVATIVNO IN REVOLUCIONARNO

OXILVER® Nail Solution 100 ml

Ne vsebuje nanodelcev in CMR (rakotvornih, mutagenih in reprotoksičnih) snovi.


