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Zestaw Promocyjny 1 – Ag123 200ml, Au100 200ml, Silor+B 250ml 

 

 
 

Au100 

Mgiełka do twarzy Au 100 zawierająca unikalną substancję czynną o radykalnie 

odmładzającym działaniu. Dzięki zawartości monoatomowego złota, które przenika przez 

komórki skory, mgiełka przywraca skórze jędrność, przeciwdziała powstawaniu zmarszczek 

oraz niweluje już te istniejące, opóźniając procesy starzenia. Badania wykazały, że mgiełka 

Au 100 przyspiesza migrację składników aktywnych w głąb skory, stymuluje syntezę 

kolagenu i elastyny, usprawnia procesy oczyszczania organizmu przez skórę. Łagodzi, koi i 

eliminuje objawy odczynów zapalnych. Widocznie poprawia i ujednolica koloryt skory oraz 

rozjaśnia przebarwienia. Długotrwale nawilża, regeneruje i witalizuje skórę. Działa ochronnie 

tworząc na skórze film o właściwościach zabezpieczających. Jest dobrze tolerowana przez 

skórę wrażliwą. 

 

Skuteczność została potwierdzona testami in vivo. 

Testowany dermatologicznie. 

Nie zawiera parabenów. 

 

Skład: aqua, sodium chloride, tetraborate, gold 

 

Sposób użycia: rozpylić na oczyszczoną skórę twarzy i dekoltu 2 razy dziennie, nie stosować 

dla dzieci poniżej 3 roku życia  

 

Ag123 

Innowacyjność i równocześnie doskonała skuteczność tego dermokosmetyku polega na 

zastosowaniu srebra jonowego. Antybakteryjny tonik Ag 123 doskonale oczyszcza i chroni 

skórę. Zamyka pory i zmniejsza wydzielanie sebum oraz przetłuszczanie się skóry, skutecznie 

likwidując przyczyny trądziku. Nie utrudnia oddychania skóry. Przyśpiesza likwidację 

krostek i zmian trądzikowych oraz zapobiega powstawaniu nowych wykwitów na skórze. 
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Przywraca skórze naturalny, zdrowy wygląd. Wspomaga leczenie chorób grzybicznych, bak-

teryjnych zmian skórnych, chorób łojotokowych. Przeznaczony do codziennej pielęgnacji 

skóry tłustej, trądzikowej i skłonnej do powstawania zmian skórnych. Nie zawiera alkoholu. 

 

Skuteczność została potwierdzona testami in vivo. 

Testowany dermatologicznie. 

Nie zawiera parabenów. 

 

Skład: aqua, PVP, allantoin, silver acetate 

 

Sposób użycia: nanieść na oczyszczoną skórę, pozostawić do wyschnięcia  

 

Silor+B 

Regenerujący płyn do płukania jamy ustnej na bazie krzemu organicznego SILOR+B 

likwiduje stany zapalne dziąseł oraz nieprzyjemny zapach z ust. Wykazuje bardzo dobre 

działanie łagodzące i kojące, co jest szczególnie widoczne u osób z problemami infekcji jamy 

ustnej, nadwrażliwością i nawracającymi stanami zapalnymi. Zmniejsza tendencję do 

krwawienia i swędzenia dziąseł. Łagodzi otarcia i odleżyny, szczególnie widoczne jest to u 

osób noszących protezę uzupełniającą. Działa przeciwzapalnie na błonę śluzową jamy ustnej. 

Przyczynia się do regeneracji i wzmocnienia dziąseł. Dodatkowym atutem płynu jest jego 

oryginalny, organiczny skład, przez co preparat jest delikatny, skuteczny i nie wywołuje u 

osób stosujących go nieprzyjemnych objawów typu: nadwrażliwość, zaczerwienienia lub 

obrzęk. Jest preparatem bardzo pomocnym w codziennej pielęgnacji jamy ustnej osób z 

różnego rodzaju chorobami przyzębia. 

 

Skuteczność została potwierdzona testami in vivo. 

Testowany dermatologicznie. 

Nie zawiera parabenów. 

 

Skład: aqua, silanetriol (organic silica), citric amid, bornic amid, sodium chlorite 

 

Sposób użycia: płukać jamę ustną 2 razy dziennie (15 ml płynu) przez około 1 minutę, nie 

stosować dla dzieci poniżej 3 roku życia  

  


