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Zestaw Promocyjny 2 – Ag123 200ml, Au100 200ml, Silor+B żel 200ml 

 

 
 

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 
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likwidując przyczyny trądziku. Nie utrudnia oddychania skóry. Przyśpiesza likwidację 
krostek i zmian trądzikowych oraz zapobiega powstawaniu nowych wykwitów na skórze. 

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 żel 

Regenerujący żel do ciała SILOR+B z serii Organic Silica oparty na krzemie organicznym 

zapobiega utracie wody z naskórka i jego przesuszeniu. Zmiękcza skórę i likwiduje jej 

szorstkość. Żel SILOR+B intensywnie wygładza skórę, poprawia jej jędrność, elastyczność i 
sprężystość. Regeneruje i stymuluje skórę do odnowy. Doskonale łagodzi wszelkie 

podrażnienia, działa wspomagająco przy leczeniu alergii, trądziku i łuszczycy. Żel SILOR+B 

jest delikatny i łatwy w stosowaniu. Wchłania się szybko bez pozostawienia uczucia lepkości, 

można go stosować do wszystkich rodzajów skóry, jest również dobrze tolerowany przez 

skórę wrażliwą. Krzem i bor zawarte w preparacie wspomagają proces odbudowy kości i 

regeneracji stawów. Regenerujący żel Silor+B jest bardzo skuteczny w rehabilitacji i masażu 

leczniczym. 

 

Skuteczność została potwierdzona testami in vivo. 

Testowany dermatologicznie. 

Nie zawiera parabenów. 

 

Skład: aqua, glycerin, hydroxyethylcellulose, silanetrion (organic silica), citric acid, boric 

acid, allantoin, sodium chlorite 

 

Sposób użycia: aplikować na oczyszczoną skórę całego ciała, pozostawić do wyschnięcia, nie 

stosować dla dzieci poniżej 3 roku życia  

  


