Ekologiczny

system czyszczenia

Już od 1993 roku oferujemy na rynkach wielu krajów, głównie
europejskich, wyjątkowe produkty z branży utrzymania czystości.
Działanie w bardzo wygodnej dla nabywcy formie sprzedaży bezpośredniej
pozwala szczegółowo poznać nieprzeciętne walory naszych artykułów w trakcie
ich prezentacji przez naszego konsultanta-doradcę. Naszą ambicją jest
kształtowanie świadomości ekologicznej i dążność do redukcji zanieczyszczenia
środowiska naturalnego.

Idea marki Nano Silver Technology jest oparta
na czterech podstawach:

Jakość
Oferujemy wysokiej jakości innowacyjne, wyjqtkowo skuteczne produkty,
legitymujqce sie stosownymi atestami i certyfikatami

Zdrowie
Nasze artykuły w wyraźnym stopniu przyczyniają się do ochrony tego,
co dla człowieka najcenniejsze -zdrowia

Komfort i wygoda
Stosowanie naszych produktów pozwala na niekwestionowane
oszczędności finansowe, także mniejsze wydatkowanie czasu i energii.

Środowisko
Nasze artykuły, przyjazne środowisku naturalnemu zarówno w trakcie
produkcji jak i użytkowania, wywierają istotny, pozytywny wpływ na ochronę
ekosystemu
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50 do70 %
szybsze czyszczenie
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Właściwości i skład
Pragnienie przebywania w czystym, pachnącym,
wzbudzającym przyjemne odczucia otoczeniu, jest
naturalnym zachowaniem człowieka. Aby osiągnąć
idealną czystość i uniknąć rozprzestrzeniania się
kurzu, brudu, wirusów, bakterii i innych mikroorganizmów, należy użyć wielkiej ilości środków chemicznych.
Środki te są przeważnie produkowane na bazie
rozpuszczalników, kwasów i mocnych chemikaliów
z dodatkiem składnika wyraźnie perfumowanego,

Ochrona zdrowia
Chemiczne środki czyszczące, których głównym zadaniem
jest ochrona Państwa zdrowia poprzez usuwanie brudu,
kurzu i mikroorganizmów chorobotwórczych z otoczenia,
w którym Państwo żyją, często szkodzą bardziej, niż sam
brud. NanoSilverTechnology pracuje z użyciem tylko
samej wody, która jest całkowicie neutralna dla zdrowia.

Oszczędność pieniędzy

który niweluje ich naturalny nieprzyjemny zapach.

W ramach budżetu domowego można osiągnąć wyraźne

Ponieważ ich głównym zadaniem jest niszczenie

obniżenie wydatków na utrzymanie czystości. Jednora-

wszelkich żywych mikroorganizmów, działają
negatywnie również na organizm ludzki. Tak więc
środki chemiczne z jednej strony pomagają Państwu
w walce z brudem a drugiej strony poważnie szkodą
Państwa zdrowiu i środowisku naturalnemu.

zowa inwestycja w czyściki jest długotrwała, ich żywotność wynosi co najmniej kilka lat. Oszczędność przejawia
się również dzięki używaniu zimnej wody, ponieważ jej
temperatura nie ma wpływu na skuteczność czyścików.

Wygoda, oszczędność czasu i energii

NanoSilverTechnology jest

Przy użyciu NanoSilverTechnology czyszczenie jest

ekologicznym systemem

cyjnym. Ponadto wyczyszczona powierzchnia jest mniej

czyszczącym, przeznaczonym

niejsze i mniej częste. Zaoszczędzony w ten sposób czas

o 50 do 70% szybsze i łatwiejsze niż sposobem tradypodatna na zabrudzenia, więc czyszczenie jest skutecz-

do dokładnego czyszczenia

i energię można poświęcić na inny cel.

i sprzątania z użyciem samej wody,

Ochrona środowiska naturalnego

bez potrzeby stosowania środków

Największym zanieczyszczającym środowisko naturalne

chemicznych.

nie jest paradoksalnie przemysł jako taki, lecz właśnie
gospodarstwa domowe i codzienne życie ludzi. NanoSilver
Technology jest wyjątkowym sposobem na to, jak uniknąć
codziennego wypuszczania do środowiska naturalnego
ogromnej ilości chemikaliów, chroniąc tym samym nasz
ekosystem.
Właściwości i skład
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Mikrowłókno
i technologia
nanosrebra

Studium
specjalistyczne

Wyjątkowe własności czyszczące

Środki chemiczne versus Nano
Silver Technology

systemu NanoSilverTechnology

W celu udowodnienia zdolności systemu NanoSilver-

wynikają z budowy czyścików.

Technology do usuwania z powierzchni różnych
zanieczyszczeń, będących siedliskiem bakterii,
drożdży i grzybów, przeprowadzono modelowe testy

Składają się one z mikrowłókien o grubości 20
mikrometrów, a ich struktura jest podobna do
struktury ludzkiego włosa. Oznacza to, że jego
profil stanowi rowek, do którego wnikają zabrudzenia, koncentrują się wewnątrz i nie przenoszą się na
czyszczony materiał. W trakcie prania brud z rowka
jest bardzo łatwo wypłukiwany i włókna pozostają
czyste. W wyniku używania powierzchnia włókna
zostaje lekko naruszona, włókno się otwiera,
lecz przy tym nie zmienia swojej struktury, dzięki
czemu jego zdolność do absorbowania brudu się
zwiększa. Włókno jest w stanie wchłonąć nawet
nieprzyjemny zapach.
Nanocząsteczki srebra wprowadzone do włókien
mają wyraźne właściwości i bakteriostatyczne.
Są w stanie zniszczyć setki rodzajów chorobotwórczych wirusów, bakterii, grzybów i innych
mikroorganizmów dzięki oddziaływaniu na ich
DNA. Skuteczność działania czyścików zaobserwowano nawet po kilkudziesięciu praniach.

laboratoryjne w Collegium Medicum Uniwersytetu
Jagiellońskiego oraz w Katedrze Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Wynikiem tych testów było stwierdzenie, że skuteczność systemu czyszczącego NanoSilver Technology jest porównywalna z testowanymi środkami
chemicznymi i że w niektórych przypadkach jest
nawet wyższa. Produkty mają atesty Narodowego
Instytutu Zdrowia Publicznego PZH, uznawane
w krajach Unii Europejskiej.
Testy

zostały

przeprowadzone

na

dwóch

typach najczęściej występujących powierzchni:
z tworzywa sztucznego i ceramicznej. Powierzchnia
z tworzywa sztucznego symuluje płytę stołu lub
blatu kuchennego, powierzchnia ceramiczna to
okładziny, porcelana, szkło, ceramika sanitarna itp.
Na powierzchnie został naniesiony sztuczny brud
będący mieszaniną kurzu, sadzy, pyłu węglowego,
krzemianów i warstwy tłuszczu. Tradycyjny sposób
czyszczenia polegał na użyciu bawełnianej szmatki
zmoczonej w roztworze wodnym środka chemicznego przeznaczonego do czyszczenia powierzchni.
Zastosowano trzy najczęściej używane środki chemiczne różnych producentów. Po wyczyszczeniu
chemicznymi środkami czyszczącymi i czyścikami
NanoSilverTechnology obserwowano ubytek liczby
bakterii, drożdży i grzybów.
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Struktura mikrowłókna czyścika pozwala

Zastępczym odpowiednikiem czyścika przy

w swojej gęstej strukturze, jednakże pozo-

zamknąć w sobie kurz, mikroorganizmy,

zwykłych metodach czyszczenia z użyciem

staje ono na powierzchni włókien i w czasie

tłuszcz i inne zanieczyszczenia i nie rozpro-

środków chemicznych może być gąbka

czyszczenia jest dalej rozprowadzane.

wadzać ich po czyszczonej powierzchni.

kuchenna. W szorstkiej części gąbki siatka

Brud bardzo trudno usunąć z włókien, co

W wyniku używania powierzchnia włókna

włókien jest bardzo gęsta i rozczłonkowana

umożliwia mnożenie się bakterii, grzybów

staje się szorstka, dzięki czemu zwiększa się

z materiałem ściernym, którego zadaniem

i innych mikroorganizmów. Ponadto materiał

jego zdolność adsorpcji.

jest naruszanie zanieczyszczenia. Gąbka

staje się z czasem kruchy, traci sprężystość

może więc zatrzymać zanieczyszczenie

i rozpada się.

Skuteczność czyszczenia
powierzchni ceramicznej

80 %

0%

Woda + środek
chemiczny III.

20 %

Woda + środek
chemiczny II.

40 %

Woda + środek
chemiczny I.

60 %

68 %

67 %

75 %

Woda
+ NanoSilverTechnology

100 %

98 %
Siatka mikrowłókien

Nowa gąbka - skupiska ścierne

Rowek mikrowłókien
z wychwyconym brudem

Gąbka używana - rozpadająca się
siatka włókien z wychwyconym
brudem

Skuteczność czyszczenia
powierzchni z tworzywa
sztucznego

80 %

0%

Woda + środek
chemiczny III.

20 %

Woda + środek
chemiczny II.

40 %

Woda + środek
chemiczny I.

60 %

81 %

86 %

86 %

Woda
+ NanoSilverTechnology

100 %

98 %

WłaŚciWOŚci i Skład
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gąbka

czyścik Sunbeam

gąbczasta ścierka kuchenna

Porowata część gąbki składa się z błon

Jest wykonany z mikrowłókna o grubości

Zwykłym zastępczym odpowiednikiem

wzmacniających, które zapewniają jej

10 μm. Specyfiką tego czyścika jest to,

czyścika Sunbeam w gospodarstwach

sprężystość. Już po krótkim używaniu

że mikrowłókna są w siebie wprasowane

domowych, które wykorzystują tradycyjne

błony rozrywają się i w jamach materiału

trójwarstwowo, w środku jest najcieńsze

sposoby czyszczenia, jest gąbczasta

osadzają się zanieczyszczenia. W kombi-

włókno, a po bokach są włókna grubsze.

ścierka kuchenna. Ma ona gęstą, spręży-

nacji z wilgotnym środowiskiem, w którym

W ten sposób powstaje materiał z gęstą,

stą, porowatą strukturę, która zapewnia

gąbka przeważnie się znajduje, powstaje

lecz delikatną strukturą i wyjątkowymi wła-

jej znaczną zdolność zasysania. Jednakże

idealne miejsce dla szybkiego rozmna-

ściwościami adsorpcyjnymi – przez grube

już po krótkim używaniu materiał ulega

żania się bakterii, grzybów i mikroorga-

włókna brzegowe woda i zanieczyszczenia

zniszczeniu, pory stają się kruche, słabe

nizmów.

wnikają do wewnątrz materiału, gdzie

i są miejscem, gdzie są w zwiększonej

zostają zamknięte, a powierzchnia mate-

ilości wychwytywane zanieczyszczenia,

riału pozostaje czysta.

a w wilgotnym środowisku rozmnażają się
mikroorganizmy chorobotwórcze.
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G Ą B K A N OWA

SUNBEAM NOW Y

Ś C I E R K A N OWA

Siatka błon wzmacniających

Gęsta siatka mikrowłókien

Porowata struktura materiału

G Ą B K A U Ż Y WA N A

S U N B E A M U Ż Y WA N Y

Ś C I E R K A U Ż Y WA N A

Zużyta siatka błon wzmacniających
z osadzonymi zabrudzeniami

Naruszona struktura mikrowłókna
zwiększająca jego skuteczność

Zużyta porowata struktura z wychwyconymi
zanieczyszczeniami

Stosowanie
Czyściki NanoSilverTechnology
należy stosować wyłącznie z czystą
wodą i bez kontaktu z chemicznymi
środkami czyszczącymi. Temperatura
wody nie ma wpływu na ich
skuteczność.
Przed pierwszym użyciem należy czyściki przynajmniej
3x wyprać w pralce automatycznej przy krótkim programie do 60°C (różowe czyściki należy włożyć dopiero do
trzeciego prania). W ten sposób zostaną z nich wypłukane
ścinki włókien, włókna otworzą się w kąpieli wodnej
i są przygotowane do użycia. Zabrudzonych czyścików
nie należy pozostawiać do wyschnięcia, może dojść
do uszkodzenia włókna. Należy je namoczyć w czystej
wodzie i później wyprać. Prać ręcznie przy użyciu mydła
NanoSilver antybakteryjnego lub w pralce automatycznej
w temperaturze do 60°C, przy użyciu jakiegokolwiek
proszku do prania bez dodatku środka do płukania. Unikać
intensywnego suszenia oraz suszenia w suszarkach automatycznych lub na grzejnikach, co powoduje uszkodzenie
włókna.
Przy usuwaniu silnych zabrudzeń, na przykład plam na
tkaninach, śladów flamastrów lub piór, plam ze smoły,
kleju itp. należy użyć czystą wodę i mydło NanoSilver antybakteryjne. Do usunięcia kamienia wodnego z ceramiki
sanitarnej, okładzin i baterii wodociągowych należy użyć
sok cytrynowy, pozostawiając go przez chwilę na czyszczonej powierzchni. Przy jego pomocy można wyczyścić
także biżuterię, mosiądz i plamy z rdzy.

STOSOWaNie
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C Z YS ZC Z E N I E NA M O KRO

Biały materiał
Biały materiał charakteryzuje się najwyższą

po- wierzchnie szklane, kuchenki, digestoria, zlewy kuchenne, blaty

zdolnością czyszczącą

pochłania nieprzyjemny zapach, dlatego jest idealny do czyszczenia

kuchenne, naczynia, nadwozia i dyski kół samochodów itp. Doskonale
lodówek i kuchenek mikrofalowych, przy czyszczeniu których nie
jest odpowiednie użycie środków chemicznych. Można nim także

Rozbija brud i tłuszcz na cząsteczki tworzące z wodą emulsję,

wyczyścić różne plamy na dywanach, tapicerce, ubraniach i obuwiu.

usuwaną następnie czyścikiem Sunbeam. Stosuje się go w stanie

Do czyszczenia okien służy Expres do okien. Wodę z powierzchni

obficie namoczonym, a więc do powierzchni, które dobrze znoszą

szklanych należy po czyszczeniu usunąć zbierakiem, który po każdym

kontakt z wodą – okna, drzwi, twarde wykładziny podłogowe,

starciu trzeba wysuszyć Sunbeamem. Można nim także usunąć

okładziny, wanny, umywalki i inne sanitariaty, baterie wodociągowe,

resztki wody i zabrudzeń z ram okiennych.

Express do okien
Biała rękawica

pochłania

Czyścik mini biały

nieprzyjemne zapachy, idealny
do czyszczenia lodówek
i kuchenek
mikrofalowych
Poduszka podłogowa biała
10

Stosowanie
Czyściki przed użyciem należy dobrze namoczyć
i wyżąć, następnie kolistymi ruchami usunąć tłuszcz i brud
a powstającą emulsję usunąć wilgotnym lub suchym Sunbeamem. W czasie czyszczenia należy czyściki na bieżąco
płukać w czystej wodzie, przy silnym zabrudzeniu można
użyć mydło antybakteryjne. Użyte czyściki należy prać
ręcznie przy użyciu mydła antybakteryjnego NanoSilver
lub w pralce automatycznej w temperaturze do 60°C przy
użyciu jakiegokolwiek proszku do prania, bez dodatku
płynu do płukania. Unikać intensywnego suszenia
w suszarkach automatycznych lub na grzejnikach.

Biały MaTeRiał
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C Z YS ZC Z E N I E NA WI LG OTN O

Beżowy materiał i biały materiał Nova
Beżowy materiał pracuje na podobnej zasadzie

Można nim wyczyścić wszystkie rodzaje kompletów wypoczyn-

jak biały. Ma jednakże niższą gęstość włókien,

wszystkie rodzaje mebli, podłogi drewniane, drzwi, parkiety, korek,

dlatego wiąże mniej wody i da się lepiej wyżąć.

kowych (z tapicerką z tkaniny, skóry, sztucznej skóry itp.). Również
marmur, instrumenty muzyczne, wnętrza samochodów, reflektory,
biżuterię, sprzęt elektroniczny (telewizor, radio, telefon komórkowy,
komputer, klawiaturę itp.), rośliny żywe lub sztuczne.

Stosuje się go w stanie wilgotnym, jest idealny do czyszczenia
powierzchni, które kontakt z nadmierną ilością wody mógłby uszkodzić.

idealny
do powierzchni, które
nadmierna ilość wody
mogałby uszkodzić

Beżowa rękawica
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Poduszka biała Nova

Stosowanie
Czyściki przed użyciem należy dobrze namoczyć i wyżąć,
następnie kolistymi ruchami usunąć tłuszcz i brud
a powstającą emulsję usunąć wilgotnym lub suchym Sunbeamem. W czasie czyszczenia należy czyściki na bieżąco
płukać w czystej wodzie, przy silnym zabrudzeniu można
użyć mydło antybakteryjne. Użyte czyściki należy prać
ręcznie przy użyciu mydła antybakteryjnego NanoSilver
lub w pralce automatycznej w temperaturze do 60°C przy
użyciu jakiegokolwiek proszku do prania, bez dodatku
płynu do płukania. Unikać intensywnego suszenia
w suszarkach automatycznych lub na grzejnikach.

BeŻOWy MaTeRiał i Biały MaTeRiał NOVa
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Różowy materiał
Różowy materiał jest przeznaczony do

Materiał ma również zdolność polerowania

usuwania kurzu ze wszystkich powierzchni.

Można go wykorzystać do czyszczenia mebli, roślin, elektroniki,
obrazów, parkietów, wykładzin podłogowych z PCV, wnętrz samochodów itp.

Przy jego użyciu powstaje ładunek antystatyczny, który przyciąga
kurz do czyścika i w ten sposób uniemożliwia jego unoszenie się
w powietrzu. Ładunek antystatyczny powstaje również na czyszczonej
powierzchni, dzięki czemu znacznie spowalnia się proces ponownego
osadzania się kurzu.

Różowa rękawica

Poduszka podłogowa różowa

spowalnia
proces
ponownego
osadzania się kurzu
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Stosowanie
Czyściki stosuje się wyłącznie suche, w czasie czyszczenia wystarczy je na bieżąco wytrzepać a po czyszczeniu
wytrzepać dokładnie lub odkurzyć odkurzaczem, od czasu
do czasu wyprać według potrzeb i stopnia zabrudzenia.
Użyte czyściki należy prać ręcznie przy użyciu mydła
antybakteryjnego NanoSilver lub w pralce automatycznej
w temperaturze do 60°C przy użyciu jakiegokolwiek
proszku do prania, bez dodatku środka do płukania. Unikać
intensywnego suszenia oraz suszenia w suszarkach automatycznych lub na grzejnikach.

RÓŻOWy MaTeRiał

15

P O L E R O WA N I E I N A B ŁYS Z C Z A N I E

czyściki Sunbeam
Czyścik Sunbeam ma dzięki gęstej strukturze

Sunbeam Duo składa się z dwóch czyścików różnego koloru, przy

włókien wyjątkowo wysoką zdolność

do ich lepszego rozróżnienia. Jeden z czyścików zalecamy używać

absorpcji.

czym ich kolor nie ma wpływu na funkcjonalność, służy wyłącznie
w kuchni a drugi do czyszczenia łazienki i reszty gospodarstwa
domowego.
Sunbeam XXL można dzięki jego doskonałej zdolności absorpcji

Usuwa resztki wody i emulsji powstające po użyciu białego i beżowego
materiału i w ten sposób nabłyszcza czyszczoną powierzchnię. Bardzo
łatwo można nim wypolerować najróżniejsze powierzchnie – okna,
lustra, lampy, baterie wodociągowe, meble, ceramikę, naczynia, akcesoria meblowe, nadwozia samochodów, RTV i sprzęt audio-video lub

i wielkości używać jako ręcznik do ciała (w czasie podróży, na basenie,
w centrum wellness itp.), jako ręcznik do włosów, ręcznik dla małych
dzieci lub dla osób o wrażliwej skórze. Można go także używać do froterowania podłóg stałych wszelkiego typu, do wycierania i polerowania nadwozia samochodu lub do suszenia sierści zwierząt domowych.

optykę precyzyjną.
Do czyszczenia okularów, obiektywów aparatów fotograficznych
i kamer, monitorów komputerów, wyświetlaczy telefonów komórkowych, lunet, CD itp. należy stosować suchy lub lekko nawilżony

Sunbeam OPTIC

Sunbeam Optic.

Sunbeam XXL

Sunbeam DUO
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Stosowanie
Sunbeam należy używać suchy lub wilgotny
(wilgotny lepiej wchłania), zbierając nim resztki
wody, pozostałej na czyszczonej powierzchni po
użyciu białego lub beżowego materiału. W czasie
czyszczenia należy go na bieżąco płukać w czystej
wodzie, przy silnym zabrudzeniu można użyć mydło
antybakteryjne NanoSilver.
Użyte czyściki należy prać ręcznie przy użyciu
mydła antybakteryjnego NanoSilver lub w pralce
automatycznej w temperaturze do 60°C przy użyciu
jakiegokolwiek proszku do prania bez dodatku
środka do płukania. Unikać intensywnego suszenia
oraz suszenia w suszarkach automatycznych lub
na grzejnikach.

czyŚciki SUNBeaM
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Raypath ecobodycare
Każda kobieta pragnie mieć zdrową i piękną cerę. Współczesny rynek

Piękna, zdrowa, jędrna i przyjemna w dotyku skóra jest rezultatem

oferuje nam nieprzebraną ilość preparatów, które kuszą obietnicą

należytej pielęgnacji. O pielęgnacji możemy powiedzieć, że jest

natychmiastowych i spektakularnych efektów. Kosmetyki choć dla

właściwa tylko wówczas, gdy skóra jest optymalnie nawilżana, odpo-

nas niezbędne i nieocenione, zawierają jednak substancje chemiczne,

wiednio odżywiana oraz skutecznie chroniona. Aby zapewnić skórze

które mogą mieć negatywny wpływ na skórę, a nawet szkodzić

tę codzienną pielęgnację, stworzyliśmy wyjątkowe połączenie natural-

naszemu zdrowiu. Zwłaszcza preparaty do usuwania makijażu oraz

ności z nowoczesną biotechnologią. Specjaliści proponują doskonałe

środki peelingujące zawierają rozpuszczalniki i inne toksyczne sub-

produkty pielęgnacyjne do regularnego stosowania. Ich codzienne

stancje, które powodują podrażnienie skóry, oczu i mogą wywołać

używanie gwarantuje skórze zdrowie i piękny wygląd.

chroniczną alergię.

Dzięki naszym czyścikom do ciała, nie
obciążamy swojej skóry niepotrzebnymi,
wręcz szkodliwymi substancjami, gdyż do
zastosowania potrzebują one jedynie wodę.

gwarancja
zdrowego i pięknego
wyglądu

Face glove
Face glove – czyścik do demakijażu.
Czyścik Face Glove skutecznie usuwa makijaż (również wodoodporny), bakterie i pozostałe zanieczyszczenia skóry tylko z użyciem
czystej wody. Nie podrażnia wrażliwej skóry, doskonale pielęgnuje
także cerę tłustą, z której usuwa nadmiar sebum. Działa również
jako delikatny peeling, który pobudza skórę do tworzenia kolagenu
i włókien elastyny. Nie podrażnia oczu, dlatego może być stosowany
przez osoby noszące szkła kontaktowe.
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Stosowanie i pielęgnacja
Face Glove wystarczy zmoczyć i lekko wycisnąć. Po
każdorazowym użyciu wypłukać w wodzie z naturalnym mydłem NanoSilver. Od czasu do czasu zalecane
wypranie w pralce automatycznej, w temperaturze do
40°C. Nie stosować żadnych środków zmiękczających
wodę. Suszyć w ciepłym, przewiewnym miejscu.

Face cleaner

Body cleaner

Rękawiczka do peelingu twarzy i dekoltu.

Body cleaner - rękawica do pielęgnacji ciała.

Rękawiczka dokładnie usuwa z powierzchni skóry warstewkę

Rękawica usuwa z powierzchni skóry obumarłe komórki, zanie-

obumarłych komórek, przez co ją oczyszcza, odświeża i wygładza,

czyszczenia i nadmiar tłuszczu, co wspomaga jej własną odbudowę.

pobudzając jednocześnie do intensywnej odnowy. Zabieg ten również

Zastosowanie peelingu optymalnie przygotowuje skórę na przyjęcie

zapobiega powstawaniu przebarwień na skórze, odblokowuje jej pory,

aktywnych składników nałożonego kosmetyku. Masaż usuwa zrogo-

wskutek czego z łatwością chłonie ona aktywne substancje zawarte

waciały naskórek, zdecydowanie poprawia ukrwienie oraz wygładza

w nałożonym kosmetyku.

i ujędrnia ciało.

Masaż poprawia krążenie krwi oraz pobudza

Regularne stosowanie łagodzi rozstępy

skórę do wytwarzania kolagenu, dzięki

i znacząco wpływa na redukcję

czemu staje się ona elastyczna i jędrna.

cellulitu oraz zapobiega powstawaniu
przebarwień skórnych.

Face Cleaner
Face Glove

Stosowanie i pielęgnacja
Mokrą rękawicą delikatnie, okrężnymi ruchami masować
ciało. Osuszyć skórę i posmarować kremem. Częstotliwość
zabiegów dostosować indywidualnie do wrażliwości skóry,
maksymalnie 2 - 3 razy w tygodniu. Na początku kuracji nie
należy masować zbyt mocno i długo, przejściowo może
wystąpić lekkie zaczerwienienie skóry. Po użyciu rękawicę
przepłukać w wodzie z naturalnym mydłem Nanosilver.
Dopuszczalne pranie w pralce automatycznej w temp.
do 60º, bez stosowania środków zmiękczających wodę.

Body Cleaner
RayPaTh ecOBOdycaRe
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Body glove - rękawica do mycia
i pielęgnacji ciała
Niezwykle miękka i delikatna rękawica do mycia
i pielęgnacji ciała, wykonana z wysokiej jakości
mikrowłókien.
Doskonale nadaje się zarówno do codziennej pielęgnacji jak i doraźnie
- w podróży lub podczas wykonywanej pracy.
Zaawansowana technologia produkcji włókien Body Glove sprawia, że
codzienne stosowanie rękawicy idealnie usuwa brud, tłuszcz i obumarłe
komórki skóry, tym samym optymalnie przygotowując ją na przyjęcie
kremu pielęgnacyjnego. Delikatny masaż powoduje rozszerzenie się porów
i otwarcie kanalików gruczołów potowych, powodując dotlenienie skóry.
Jednocześnie znacznie polepsza się cyrkulacja krwi, co wpływa na elastyczność skóry, pozwalając utrzymać ją w zdrowej i młodej kondycji. Rękawica
jest hipoalergiczna, nie powoduje podrażnień, a jej codzienne używanie
daje poczucie komfortu i świeżości. Doskonała dla skóry dziecka, a także
dla osób, które troskliwie dbają o własne zdrowie i higienę osobistą, lecz ich
skóra wykazuje nadwrażliwość na stosowane mydła i zmywacze do ciała.

Body Glove

Stosowanie i pielęgnacja
Mokrą rękawicą delikatnie, okrężnymi ruchami myć ciało.
Osuszyć skórę i posmarować kremem.
Zalecana do codziennego stosowania. Po użyciu rękawicę
przepłukać w wodzie z mydłem naturalnym Nanosilver.
Dopuszczalne pranie w pralce automatycznej w temp. do 60°,
bez stosowania środków zmiękczających wodę.
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PODŁOGI I OKNA

komplet do podłogi
Komplet do podłogi składa się z uchwytu i drążka teleskopowego. Na uchwycie znajduje się klips z zamkiem i zaczep
z bezpiecznikiem, w którym osadza się drążek teleskopowy.
1. Euro-bezpiecznik

należy chwycić po bokach i wyciągnąć
z zaczepu , wsunąć do niego drążek teleskopowy 6 tak,
aby otwory w drążku pokrywały się z otworami w zaczepie.
1

2

2. Do otworów wsunąć bezpiecznik, po lekkim obrocie drążka
bezpiecznik wskoczy na swoje miejsce.
3. Dokręcić gwint na zaczepie

2

.

4. Gwintem na drążku teleskopowym

8

nastawić jego

długość.
5. Przez naciśnięcie klipsa z zamkiem

3 poluzować ramię
uchwytu 4 , nałożyć poduszkę do podłogi i wyrównać
ramię uchwytu, które umocuje klips z zamkiem.

9
2

6. Komplet do podłogi jest gotowy do użytku.
7. W przypadku konieczności zmiany nachylenia uchwytu,
nałożyć między uchwyt 5 , a drążek teleskopowy 6
nasadkę przegubową

9

6

5

.

1

7

4

expres do okien
Do czyszczenia wysokich okien należy użyć zestawu, składającego

3

się z Expresu, konusa, przegubu i drążka teleskopowego.
1. Na bokach nasadki przegubowej

nacisnąć sprężynkę i wsunąć
ją do otworu drążka teleskopowego 6 .
9

8

2. Nacisnąć sprężynkę na konusie

7 i wsunąć ją do otworu nasadki
przegubowej (po przeciwnej stronie niż drążek teleskopowy).

3. Na konus

7

nałożyć Expres do okien.

4. Gwintem na drążku teleskopowym
5. Przegubem

9

8

nastawić jego długość.

zmienia się nachylenie Expresu według potrzeb.
RayPaTh ecOBOdycaRe
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cleaning sets
car cleaning Set - podręczny zestaw
samochodowy

house cleaning Set - pakiet czyścików

Ekologiczny Car Cleaning Set to wysokiej jakości zestaw, który czyści

wszelkich zabrudzonych powierzchni (wszystkie rodzaje podłóg,

nawet trudne do usunięcia zabrudzenia bez detergentów. Ten niewielki

glazura, ściany, tapety, szyby, lustra itp.), wyposażenia kuchni

zestaw umożliwia kompleksowe, łatwe i skuteczne umycie całego

i łazienki (zlewozmywak, umywalka, wanna, armatura, sprzęt AGD),

auta. Czyściki z łatwością docierają do najtrudniej dostępnych miejsc

urządzeń: RTV i komputerowego, rozmaitych sprzętów domowych

wewnątrz samochodu oraz skutecznie usuwają tłuszcz i brud na

i biurowych. W przeciwieństwie do metod tradycyjnych, stosujących

zewnątrz auta z nawet bardzo mocno zabrudzonych miejsc. Czyszcze-

środki chemiczne, proponowana przez Raypath technika sprzątania

nie szyb i lusterek umożliwia całkowite odtłuszczenie ich powierzchni,

NanoSilver wykorzystuje czyściki wyłącznie z wodą. Szybsze, efek-

nie pozostawiając uciążliwych smug. Staranne wykonanie wszystkich

tywniejsze i korzystniejsze finansowo sprzątanie to nie jedyne korzyści

etapów mycia opóźnia ponowne osadzanie się brudu i kurzu. Czyściki

z używania przedmiotowego pakietu czyścików; niezwykle istotne jest

wykonane z wyselekcjonowanych mikrowłókien o właściwej twar-

niekorzystanie z preparatów chemicznych. To nie tylko oręż w walce

dości, nie rysują delikatnej lakierowanej powierzchni, a odpowiednia

z rozmaitymi alergiami ale też konkretne działanie na rzecz ochrony

struktura i skład włókna umożliwia skuteczne czyszczenie samo-

ekosystemu.

Pełny zestaw artykułów umożliwiający kompleksowe czyszczenie

chodu bez używania mydeł, szamponów i innych auto-kosmetyków,
znacznie obciążających środowisko naturalne.

czyszczenie
bez stosowania środków
chemicznych
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Nanotechnologia w czyścikach
W obliczu rosnących i nieustannie odmiennych zagrożeń ze strony

Nadzwyczajna skuteczność czyszczenia mikrobiologicznego

świata mikroorganizmów chorobo- twórczych i grzybów, firma

(ok.100%) oraz brak ubocznych skutków stosowania (np. alergie), to

Raypath oferuje szeroki asortyment unikalnych czyścików uszlachet-

podstawowe zalety naszych czyścików. Niszcząc kilkaset rodzajów

nionych w procesie nanotechnologii Technika ta zajmuje się wytwa-

drobnoustrojów i hamując działanie pleśni i grzybów, czyściki Raypath

rzaniem struktur lub elementów posiadających rozmiary w granicach

zapewniają niemal 100% antyseptyczność.

od 1 do 100 nanometrów (nanometr = 1 milionowa część milimetra).
W sytuacji, gdy za sprawą niedawno odkrytego genu NDM 1, przenoszącego się z łatwością z jednego rodzaju bakterii na inne i sprawiającego przy tym ich odporność niemal na wszystkie antybiotyki,
skuteczność biobójcza nanosrebra jest nieoceniona Używanie czy-

Testy dermatologiczne dowiodły, że używając przedmiotów z technologią

ścików wzbogaconych drobinkami nanosrebra powoduje skuteczne

Nanosrebra - są spełnione wymagania

zniszczenie kilkuset rodzajów patogennych bakterii i wirusów, znako-

odnośnie bezpieczeństwa dla zdrowia (zg.

micie podnosząc efektywność osłonową bariery immunologicznej
organizmu człowieka Nanosrebro oddziałuje na DNA drobnoustrojów
; zaburza strukturę i zdolności fizjologiczne, prowadząc do ich śmierci.
Ponadto drobinki srebra osiadają na błonie komórkowej mikroorgani-

z ust. o kosmetykach, Dz.U. z 2001, nr 42,
poz.473, art. 11 ust.1 pkt.4).

zmów blokując enzymy niezbędne do ich rozmnażania.

Bakteriostatyczność czyścików używanych w Technice Czyszczenia Nano Silver Technology
Badania przeprowadzone w kilku ośrodkach naukowych (Uniwersytet Jagielloński – Katedra
Mikrobiologii Collegium Medicum w Krakowie, POCh Gliwice, Laboratorium Mikrobiologiczne JARS
z niemiecką akredytacją DACH) jednoznacznie wskazują na bardzo dobrą skuteczność niszczenia
patogenów, w następstwie używania Techniki Czyszczenia Nano Silver Technology
Metody badawcze prowadzono zgodnie z normami: AATCC 100-2004 i PN-ISO 18593:2005. Są one
zaakceptowane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych.

Nanotechnologia w czyścikach
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Naturalne mydło NanoSilver
Soap - zawiera srebro
koloidalne.
Mydełko z nanosrebrem, przeznaczone do mycia i codziennej
pielęgnacji skóry twarzy i ciała, polecane także do prania naszych

Silver Water
- woda z nanosrebrem
Preparat o silnych własnościach biostatycznych (hamowanie rozwoju
mikroorganizmów i grzybów). Wyjątkowo skutecznie redukuje świat
drobnoustrojów i grzybów.

produktów ekologicznych

Przeznaczenie

Właściwości

Odkażanie wszelkich powierzchni (toaleta, łazienka, kuchnia, urzą-

D silne działanie bakterio- wiruso- i grzybobójcze
– bez wzbudzania reakcji alergicznych

D wyprodukowane z tłuszczów i olejów pochodzenia
wyłącznie roślinnego

D nie powoduje podrażnień, łagodzi stany zapalne,
pomaga zachować naturalne pH

D przyjazne naturze, nie zawiera substancji
szkodliwych dla środowiska.

D zapobiega powstawaniu grzybicy stóp i paznokci.

dzenia klimatyzacyjne). Dezodoryzacja odzieży, obuwia, impregnacja
tkanin, skóry, drewna, tapicerki, ochrona roślin przed rozwojem
grzybów i pleśni.

Sposób użycia
Do stosowania zewnętrznego. Spryskać uprzednio umyte,
odtłuszczone powierzchnie lub wyprane materiały (polecane czyściki
Raypath - Nano Silver Technology oraz mydło naturalne Raypath).
Pozostawić do wyschnięcia.

Właściwości piorące
Nanosilver Soap to doskonały środek do prania, likwidujący bakterie,
wirusy i grzyby już w temperaturze 30 st. C. Niezwykle skuteczne
w usuwaniu trudnych zabrudzeń, eliminuje nieprzyjemne zapachy,
utrzymuje świeżość koloru tkanin.
Nie zawiera bieli tytanowej, mogącej pozostawiać na tkaninie biały
osad. Wykazuje efekt antystatyczny. Nie zawiera detergentów, barwników oraz substancji uczulających, takich jak: nitrozamina, ftalany,
emulgatory PEG i PPG, składniki GMO, parabeny, silikony, parafiny.
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likwiduje
bakterie
wirusy i grzyby już
w temperaturze 30oC

golden Ray
intensywna biostymulacja
Krem głęboko odbudowujący do
cery dojrzałej. Jest preparatem silnie
regenerującym skórę. Dostarcza skórze
substancji, które traci w wyniku naturalnych
procesów starzenia się.
Stosowanie
Zastosowano w nim wysoko skoncentrowane składniki aktywne.

Na uprzednio oczyszczoną czyścikiem Face Glove

Syn®-Col — peptyd, który przywraca skórze gładkość i elastyczność.

twarz, opuszkami palców równomiernie nanieść nie-

Skuteczny na wszystkie typy zmarszczek, łatwo wnika do głębszych

wielką ilość kremu i pozostawić do wchłonięcia.

warstw skóry, posiada wybitne właściwości ujędrniające i liftingujące.
Kwas hialuronowy — doskonały, naturalny nawilżacz, zapobiega przesuszeniu skóry, przywraca jej odpowiedni stopień nawilżenia, przez
co wyraźnie poprawia jej napięcie i sprężystość.
Elastyna — białko odpowiadające za młody wygląd skóry. Ma
zdolność odbudowywania tkanki łącznej, przywraca odpowiedni
stopień nawilżenia skóry, wyraźnie poprawia jej elastyczność oraz
nadaje świeży, zdrowy, wygląd.
Wapń, miedź i krzem — cenne bio-minerały, posiadają niezwykłe
możliwości regeneracyjne dojrzałej skóry, dogłębnie ją odbudowują
i wzmacniają jej odporność na procesy starzeniowe.
Centella Asiatica — ceniony indyjski eliksir młodości zawierający

działanie:

D stymuluje bio-odnowę skóry, zwiększa
jej elastyczność i jędrność

D głęboko i długotrwale nawilża
D wygładza drobne zmarszczki
D liftinguje i poprawia owal twarzy
D witalizuje, zwiększa odporność skóry na procesy starzenia
D wyrównuje koloryt skóry, dodaje cerze blasku.

fitohormony. Intensywnie stymuluje procesy regeneracji, opóźniając

efekt

procesy starzenia się skóry oraz sprzyja usuwaniu z niej toksyn.

Krem zapewnia skórze skuteczną odbudowę, poprawia jej jędrność

Inulina — wartościowy, roślinny prebiotyk; chroni, podtrzymuje

i elastyczność. Skóra jest silnie zregenerowana, przyjemnie odprę-

i stymuluje wzrost naturalnej mikroflory bakteryjnej przeciwdziałając

żona, nabiera gładkości i promiennego blasku. Regularne stosowanie

podrażnieniom. Nawilża i kondycjonuje skórę.

kremu pozwala osiągnąć widoczny efekt odmładzający.

gOldeN Ray
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RĘCZNIK SUNBEAM SPORT

Sunbeam Sport
Ręcznik z mikrowłókien
To praktyczny, wielofunkcyjny ręcznik,

pochłania
zapachy
powstałe np. podczas
wzmożonego wysiłku

wykonany z najlepszych mikrowłókien
o grubości zaledwie 10 mikrometrów,
uszlachetniony cząsteczkami nanosrebra,
które wyjątkowo skutecznie hamują rozwój
drobnoustrojów.
Ręcznik ma szerokie zastosowanie w miejscach szczególnie narażonych na ekspansję wirusów, bakterii oraz grzybów i jednocześnie
gdzie jest niezbędne utrzymanie higieny. Sunbeam SPORT doskonale
sprawdza się po kąpieli w domu, na basenie, plaży, siłowni, w SPA,
saunie lub w podróży. Wysoka wchłanialność tkaniny zapewnia intensywną absorpcję wilgoci z powierzchni skóry i włosów oraz zapobiega
szybkiemu obciekaniu wody, jak przy zwykłych ręcznikach. Ponadto
skutecznie pochłania przykre zapachy ze skóry, powstałe np. podczas
wzmożonego wysiłku.
Wytrzymała, odporna na przetarcia tkanina zapewnia wieloletnie

Stosowanie

użytkowanie, bez utraty swoich znakomitych walorów.

Używać do osuszania skóry całego ciała oraz włosów.
Delikatnymi, kolistymi ruchami bądź punktowo przykładać

Pielęgnacja ręcznika

do skóry w celu usunięcia z jej powierzchni wilgoci. Włosy

Po użyciu ręcznik Sunbeam SPORT przepłukać w wodzie, najlepiej

suszyć poprzez pocieranie ich ręcznikiem lub uformować

z dodatkiem naturalnego mydła Nanosilver. Dopuszczalne pranie

na głowie turban i odczekać chwilę do ich przesuszenia.

w pralce automatycznej w temp. do 60 , bez stosowania środków
o

zmiękczających wodę.
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SUNBeaM SPORT
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SUPLEMENTY DIETY

Wellbeing Detox
Suplement diety stworzony na bazie

Ekstrakt z korzenia kopru włoskiego

naturalnych ekstraktów roślinnych

Wspomaga prawidłowe trawienie, wzmacnia system odpornościowy.

wspomagający procesy usuwania z organizmu

Dzięki wysokiej zawartości błonnika oraz niskiej wartości energetycz-

ubocznych produktów przemiany materii.

i antybakteryjne.

nej przyspiesza odchudzanie oraz ma właściwości przeciwzapalne

Ekstrakt z ostropestu
Każdego dnia jesteśmy narażeni na działanie toksyn (smog, spaliny,
niezdrowa dieta, stresujący tryb życia, agresywne środki chemiczne),
które stopniowo zatruwają nasz organizm. Możemy starać się je ograniczać, jednak nie jesteśmy w stanie ich całkowicie wyeliminować.
Odpowiednio przeprowadzona detoksykacja organizmu wpływa na
samopoczucie, witalność oraz odporność. Ponieważ wiemy jak ważne
jest systematyczne oczyszczanie organizmu stworzyliśmy suplement
Wellbeing Detox.

D ma pozytywny wpływ na działanie wątroby
D korzystnie wpływa na regulację poziomu cholesterolu oraz
insulonoodporność.

D wykazuje właściwości przeciwzapalne oraz odtruwające
Ekstrakt z pokrzywy
Ułatwia przemianę materii i korzystnie wpływa na pracę trzustki,
wątroby oraz żołądka. Ma korzystny wpływ na produkcję czerwonych

Ekstrakt z korzenia mniszka lekarskiego

krwinek w organizmie.

Dzięki witaminom, minerałom oraz nienasyconym kwasom tłuszczowych korzystnie wpływa na trawienie oraz prace układu pokarmowego, działa oczyszczająco i przyspiesza metabolizm oraz przemianę
materii.

Unikalna
kompozycja
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dlaczegO
WellBeiNg deTOX?
•
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Korzystnie wpływa na trawienie oraz pracę układu
pokarmowego
Wspomaga detoksykację organizmu
Wspiera system odpornościowy
Wspomaga odchudzanie
Korzystnie wpływa na utrzymanie prawidłowych
funkcji wątroby

SkładNiki

Ekstrakt 4:1 z pokrzywy, hydroksypropylometyloceluloza, ekstrakt 4:1 z korzenia mniszka lekarskiego, ekstrakt z ostropestu standaryzowany na
70 % sylimaryny, ekstrakt 4:1 z korzenia kopru włoskiego (Foeniculum vulgare), ekstrakt z andrographis paniculata 5% andografolidów, substancja
przeciwzbrylająca (sole magnezowe kwasów tłuszczowych).
Zawartość składników w przeliczeniu na zalecaną dzienną porcję RWS* - 1 kapsułkę
Substancje aktywne

Ilość substancji aktywnej (mg)

Ilość surowca (mg)

Ekstrakt z korzenia mniszka lekarskiego 4:1

80

80

Ekstrakt z korzenia kopru włoskiego 4:1

50

50

Ekstrakt z ostropestu 70% sylimaryny

70, w tym 49 sylimaryny

70

100

100

20 w tym 1 andrografolidów

20

Ekstrakt z pokrzywy 4:1
Ekstrakt z andrograﬁs (andrographis paniculata)
5% andrografolidów
Substancje dodatkowe
Sole magnezowe kwasów tłuszczowych
(substancja przeciwzbrylająca)

10

Substancje otoczki
Hydroksypropylometyloceluloza

95

RWS* Referencyjna Wartość Spożycia - nie ustalono dziennej referencyjnej wartości spożycia

WellBeiNg deTOX
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SUPLEMENTY DIETY

Unikalna

Witamina C

kompozycja

z ekstraktem z kurkumy i imbiru
Witamina C jest niezbędna do prawidłowego

Witamina C

funkcjonowania organizmu ludzkiego.

Wspiera produkcję kolagenu, który wspomaga prawidłowe funkcjono-

Jest to podstawowa witamina, która wraz

wanie naczyń krwionośnych, kości, chrząstki, dziąseł, skóry i zębów

z pożywieniem powinna być dostarczana

utrzymanie zdrowych funkcji psychologicznych prawidłowy metabo-

prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego i odpornościowego

do organizmu w codziennej diecie. Niestety

lizm energetyczny.

organizm człowieka sam nie wytwarza

Imbir

witaminy C i pozostaje jedynie przyswojenie

D wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego,
D ma właściwości stymulujące i tonizujące, które zwiększają

tego co jest dostarczane w posiłkach.

odporność na zmęczenie,

D ma właściwości antyoksydacyjne - chroni DNA, białka i lipidy
Współczesna jakość żywności oraz brak czasu na przygotowanie
pełnowartościowych posiłków coraz częściej zachęca nas do dostarczania niezbędnych witamin i minerałów wraz z suplementami diety.
Vitamin C zawiera unikalną kombinację ekstraktu z dzikiej róży, stanowiącego bogate źródło witaminy C oraz ekstraktów z imbiru i ostryżu.

Dzika róża
Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego,
oddechowego, pokarmowego oraz moczowego. Dzięki zawartości
witaminy C, która jest jednym z najsilniejszych antyutleniaczy, chroni
DNA, białka i lipidy przed uszkodzeniem oksydacyjnym.

30

przed uszkodzeniem oksydacyjnym.

Ostryż
Pomaga w utrzymaniu skuteczności układu odpornościowego.
Ma również znaczące właściwości antyoksydacyjne.

Kurkuma
Przyprawa, której właściwości wykorzystuje się od dawna zarówno
w kuchni jak i tradycyjnej medycynie Dalekiego Wschodu. Jest jednym
z najsilniejszych występujących naturalnie przeciwutleniaczy, ma
bardzo silne działanie przeciwzapalne, przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne oraz oczyszczające.

dlaczegO
WiTaMiNa c?
•

•
•
•

Pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu
poprzez zapewnienie prawidłowego
funkcjonowania naczyń krwionośnych, kości,
chrząstek, dziąseł, skóry i zębów.
Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu
nerwowego
Pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji
psychologicznych
Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu
odpornościowego

SkładNiki

Ekstrakt z owocu dzikiej róży (Rosa canina) standaryzowany na 70% witaminy C, hydroksypropylometyloceluloza, ekstrakt 4:1 z kłącza imbiru
(Zingiber oﬃcinale), ekstrakt 4:1 z ostryżu długiego (Curcuma longa), substancja przeciwzbrylająca – węglan wapnia.
Zawartość składników w przeliczeniu na zalecaną dzienną porcję RWS* - 1 kapsułkę
Substancje aktywne
Ekstrakt z dzikiej róży (Rosa Canina)
standaryzowany na 70% witaminy C

Ilość substancji aktywnej (Mg)

Ilość surowca (Mg)

385 witaminy C

550

Ekstrakt z kłącza imbiru 4:1

50

50

Ekstrakt z ostryżu długiego 4:1

50

50

Substancje dodatkowe
Węglan wapnia
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Substancje otoczki
Hydroksypropylometyloceluloza

123

RWS* Referencyjna Wartość Spożycia - nie ustalono dziennej referencyjnej wartości spożycia

WiTaMiNa c z ekSTRakTeM z kURkUMy i iMBiRU

31

SUPLEMENTY DIETY

Colostrum
Colostrum jest pierwszym mlekiem, które zapewnia ochronę i odporność noworodkom w początkowym etapie ich życia, kiedy narażone są
na niebezpieczeństwo zetknięcia z drobnoustrojami i florą bakteryjną.
Colostrum matki przekazuje im substancje odpornościowe stymulując
wzrost i chroniąc nowe życie pr zed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Zawiera wiele ważnych składników, które stanowią pierwsze
i najważniejsze źródło pożywienia dla układu odpornościowego.

Colostrum zawiera unikalną kombinację
siary wołowej (colostrum) bogatej w IgG
(immunoglobuliny) oraz witamin z grupy B.
Preparat pomaga m.in. w:

D ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym
D prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego
D utrzymaniu sprawności umysłowej
D prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego
i funkcji psychologicznych

D zachowaniu zdrowych włosów, zdrowej skóry
i sprawnego wzroku

D utrzymaniu prawidłowego stanu czerwonych krwinek
D prawidłowym funkcjonowaniu serca
D utrzymaniu prawidłowego metabolizmu energetycznego, syntezy
i metabolizmu hormonów steroidowych, witaminy D i niektórych
neuroprzekaźników

D zmniejszeniu uczucia zmęczenia i znużenia
32

SkładNiki

Colostrum 30% IgG, hydroksypropylometyloceluloza (otoczka kapsułki), substancja wypełniająca – celuloza mikrokrystaliczna, substancja
przeciwzbrylająca ( sole magnezowe kwasów tłuszczowych), niacyna (amid kwasu nikotynowego), witamina B5( D-pantotenian wapnia ), witamina B12
(cyjanokobalamina), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny),witamina B2 (ryboﬂawina), witamina B1 (chlorowodorek tiaminy), biotyna (D-biotyna).
Zawartość składników w przeliczeniu na zalecaną dzienną porcję RWS* - 1 kapsułkę
Substancje aktywne

Ilość substancji aktywnej (mg)

Ilość surowca (mg)

Colostrum 30% IgG

60

200

Witamina B1 (chlorowodorek tiaminy)

1,1 tiamina

1,4

1,4

1,4

Kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia)

6 kwas

6,53

Witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny)

1,4 witamina B6

1,7

Witamina B12 (cyjanokobalamina)

2,5µg witamina

2,5

50µg biotyna

0,05

16

16

Witamina B2 (ryboﬂawina)

Biotyna (D-biotyna)
Niacyna (amid kwasu nikotynowego)
Substancje dodatkowe
Sole magnezowe kwasów tłuszczowych
(substancja przeciwzbrylająca)
Celuoza mikrokrystaliczna (substancja wypełniająca)

14,42
50

Substancje otoczki
Hydroksypropylometyloceluloza

95

RWS* Referencyjna Wartość Spożycia - nie ustalono dziennej referencyjnej wartości spożycia

cOlOSTRUM
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SUPLEMENTY DIETY

Brain & Memory Fuel
Sekret sił witalnych tkwi w zdrowej, zbilansowanej diecie, aktywności
fizycznej oraz odpowiednio dobranej suplementacji. Stworzyliśmy
suplement diety Brain & Memoru Fuel, którego celem jest w naturalny
sposóbniwelowanieskutkówstresu, poprawasamopoczuciaorazpolepszenie pamięci i koncentracji. Dzięki precyzyjnie dobranym ekstraktom
roślinnym produkt pozytywnie wpływa zarówno na ciało jak i umysł.

Brain & Memory Fuel z ekstraktem z miłorzębu
oraz bakopy drobnolistnej to suplement diety,
który dzięki zawartości składników aktywnych
skutecznie poprawia pamięć, koncentrację
oraz dodaje sił witalnych.
Preparat pomaga m.in. w:

D Wspomaga centralny system nerwowy
D Jest skuteczny w leczeniu bezsenności
D Polepsza pamięć i koncentrację
D Poprawia krążenie
D Polepsza pamięć i koncentrację
D Wpływa na poprawę jakości widzenia oraz słyszenia poprzez
wspomaganie prawidłowego obiegu krwi w mózgu

D Łagodzi stres
D Wspomaga odporność oraz witalność organizmu
D Wspiera procesy zapamiętywania
D Wspomaga utrzymywanie emocjonalnej stabilności
D Wspomaga funkcje poznawcze mózgu
D Wspiera sprawność fizyczną i kondycję
D Wspiera pracę serca
D Optymalizuje działanie układu nerwowego
34

dlaczegO BRaiN
& FUel MeMORy?
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Pomaga w walce ze stresem
Poprawia nastój
Polepsza komfort snu
Poprawia pamięć i koncentrację
Ma pozytywny wpływ na pracę serca
oraz funkcjonowanie układu nerwowego

SkładNiki

Ekstrakt 4:1 z bacopy drobnolistnej (Bacopa monieri), ekstrakt 4:1 z różeńca górskiego, ekstrakt 4:1 z ashwagandha, ekstrakt z miłorzębu
dwuklapkowego, standaryzowany na 18 % ﬂanownoglikozydów, 4 % laktonów terpenowych), hydroksypropylometyloceluloza, substancja
przeciwzbrylająca (sole magnezowe kwasów tłuszczowych).
Zawartość składników w przeliczeniu na zalecaną dzienną porcję RWS* - 1 kapsułkę
Substancje aktywne

Ilość substancji aktywnej (mg)

Ilość surowca (mg)

Ekstrakt z bakopy drobnolistnej (bacopa monnieri)

100

100

Ekstrakt z różeńca górskiego 4:1

100

100

Ekstrakt z ashwagandha 4:1

100

100

100 w tym 18 ﬂawonoglikozydów,
4 laktonów terpenowych

100

Ekstrakt z miłorzębu dwuklapowego
18% ﬂawonoglikozydów, 4% laktonów terpenowych
Substancje dodatkowe
Sole magnezowe kwasów tłuszczowych
(substancja przeciwzbrylająca)

15

Substancje otoczki
Hydroksypropylometyloceluloza

95

RWS* Referencyjna Wartość Spożycia - nie ustalono dziennej referencyjnej wartości spożycia

BRaiN & MeMORy FUel
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Simply toilet
bowl cleaner
bubble gum

Bez szorowania, rys i przykrego zapachu.
– Profesjonalny płyndo mycia toalety
tonowy poziom dbania o czystość.Zawiera
antybakteryjne nanosrebro, zwalcza
nieprzyjemny zapach i sprawia, że toaleta po
prostu lśni. Wystarczy rozprowadzić go pod dolną
powierzchnią muszli na nie krócej niż 30 minut
i spłukać, by rozpuścił nawet trudne plamy i osad.
Jak mnie używać?
Dlaczego ja?

D nie rysuję czyszczonej powierzchni i pięknie pachnę gumą balonową!
D jestem super wydajny
D pomagam zwalczać bakterie oraz nieprzyjemny zapach
D dezynfekuję i głęboko oczyszczam
D zawieram nanosrebro
D dzięki specjalnej formule dłużej utrzymuje się na czyszczonej
powierzchni i zapewniam ochronę przed zarazkami

36

D rozprowadź mnie równomiernie pod dolną krawędzią muszli,
D pozostaw na minimum 30 minut, a następnie spłucz wodą.
D pamiętaj aby przechowywać mnie z dala od dzieci i zwierząt
domowych.

D Jestem
biodegradowalny

D Zawieram cząsteczki
nanosrebra, które
mają właściwości
antybakteryjne,
przeciwgrzybiczne
i przeciwwirusowe

Profesjonalny
płyn
do mycia toalety zaskakuje
zapachem gumy balonowej
i ekspresową skutecznością

SiMPly TOileT BOWl cleaNeR
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Skoncentrowane
płyny do prania
z nanosrebrem
Skoncentrowany płyn z nanosrebrem do prania:

D Tkanin białych i jasnych — przywraca nieskazitelną biel
i zapobiega szarzeniu.

D Tkanin kolorowych — Utrzymuje trwałość i intensywność
kolorów.

D Tkanin czarnych i ciemnych — Utrzymuje trwałość i głębię
kolorów, wspiera ochronę przed blaknięciem

Właściwości ogólne
Płyny zapewniają doskonałą czystość i pielęgnację tkanin. Są niezwykle skuteczne w usuwaniu zabrudzeń i jednocześnie przyjazne dla
środowiska. Obecność srebra koloidalnego nadaje wypranej konfekcji
właściwości antybakteryjne i antygrzybiczne. Pozostawiają przyjemny
, delikatny i długotrwały zapach świeżości. Idealne do prania w pralkach
automatycznych tkanin wszelkiego rodzaju. Skoncentrowana formuła
pozwala nawet na 17 prań .

Skład płynów: 5–15% anionowe środki powierzchniowo czynne,
5–15% niejonowe środki powierzchniowo czynne, <5% mydło, <5% fosfoniany, <5% EDTA i jego sole, enzymy, srebro koloidalne. Kompozycja
zapachowa: Geraniol, Butylphenyl, Methylpropional, Citronellol, Środki
konserwujące: Methylisothiazolinone, Methylchloroisothiazolinone
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Wymień
za pół ceny
zużyty produkt
Nano Silver

Szanowny Kliencie
zapraszamy do korzystania z

Recycling system
W ramach tego systemu każdy klient firmy może skorzystać z Systemu Recyklingu,
to znaczy może wymienić zużyte produkty Nano Silver Technology na nowe za połowę ceny.
Zużyte produkty będą ekologicznie zagospodarowane bez konsekwencji dla środowiska naturalnego
i zostaną wykorzystane do dalszego przetworzenia. Warunkiem takiej transakcji jest dostarczenie
zużytego towaru do spółki

Raypath International sp. z o.o. sp. k. Rząska, ul. Nad Potokiem 7a, 30-199 Kraków,
która jest wyłącznym właścicielem marki Nano Silver Technology.

Przypominamy, iż gwarancji udzielamy na okres 18 miesięcy - dotyczy gospodarstw domowych.

RecycliNg SySTeM
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RAY PAT H I N T E R N AT I O N A L
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
30-199 Kraków, Rząska, ul. Nad Potokiem 7a
www.raypath.eu

