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12,80 11,80

სახის გამწმენდი 
ლოსიონი

250 მლ 500 მლ

პირის ღრუს სავლები

სახის გამწმენდი ლოსიონი „ელექსირი”

ელექტროაქტივირებული წყლის ბაზაზე დამზადებული „ელექსირის“ სახის გამწმენდი 
ლოსიონი გამოიყენება ყველა ტიპის კანისთვის.  მასში შემავალი ნივთიერებები ასუფთავებს 
სახის კანს მაკიაჟის ნარჩენებისა და ჭუჭყისგან. იგი არის ჰიპოალერგიული, საღებავების, 
არომატიზატორების, ალკოჰოლის, საპნისა და პარაბენების გარეშე. აქვს ანტიმიკრობული 
და ანთების საწინააღმდეგო მოქმედება.
თვისებები: 
ასუფთავებს და ატენიანებს კანს;
ხელს უწყობს სახის კანზე pH ბალანსის შენარჩუნებას;
ეფექტურად აშორებს მაკიაჟის ნარჩენებს;
არ ახშობს ფორებს;
ებრძვის სახის კანზე ანთებით კერას, გამონაყარს და გაღიზიანებას.
გამოიყენება დილას და საღამოს თავის მოვლის რუტინის პროცედურაში, არ საჭიროებს 
ჩამობანას.
შემადგენლობა:  NaCl – 0.04%, HOCl – 0.01%, ელექტროაქტივირებული წყალი (H

2
O) – 99.95%.

პირის ღრუს სავლები "ელექსირი"

არის ანტიმიკრობული და ანტიბაქტერიული ეფექტის მქონე ხსნარი, რომელსაც გააჩნია 
ანთების საწინააღმდეგო მოქმედება, იგი ამცირებს გინგივიტის, პარადონტიტიტს და 
სტომატიტიტს განვითარების რისკს, ხელს უშლის კბილების მინანქარზე ნადების 
წარმოქმნას და უზრუნველყოფს სუნთქვის გაჯანსაღებას. 
თვისებები: 
 ებრძვის უსიამოვნო სუნს პირის ღრუდან;
 აქვს კბილების მათეთრებელი ეფექტი;
 გამორიჩევა ანთებისაწინააღმდეგო, ანტიმიკრობული და ანტიბაქტერიული თვისებებით.
შემადგენლობა: NaCl – 0.02%, HOCl – 0.005%, ელექტროაქტივირებული წყალი (H

2
O) – 99.975%.

მისი გამოყენება რეკომენდებულია ყოველდღიურად დღეში 2-ჯერ კბილების გახეხვის 
შემდეგ.

მზა მზა

მოცულობა მოცულობა



 

7,80 7,80

ცხვირის სპრეი 

30მლ 100 მლ

ყელის სპრეი

ცხვირის სპრეი „ელექსირი”

გამოიყენება, ალერგიული და ვირუსული რინიტის დროს, იგი არ იწვევს ცხვირის 
ლორწოვანი გარსის გამოშრობას, მასში შემავალი მიკროელემენტები აუმჯობესებენ 
მოციმციმე ეპითელიუმის ფუნქციას, ალერგიული და ვაზომოტორული რინიტების დროს 
„ელექსირი“ ხელს უწყობს ცხვირის ლორწოვანადან ალერგენების ჩამორეცხვას და 
ადგილობრივი ანთებითი პროცესის შემცირებას. ჰიგიენური მიზნებით გამოყენებული 
„ელექსირის” ცხვირის სპრეი ხელს უწყობს ცხვირის ღრუს ლორწოვანი გარსის 
გასუფთავებას მასზე დალექილი ქუჩისა და ოთახის მტვერისაგან. 
გამოყენება და თვისებები: 
 გამორეცხავს ცხვირის ღრუდან ვირუსებს ბაქტერიებსა და ალერგენებს.
 ამცირებს ცხვირ-ხახის ლორწოვანის ანთებას, და ხელს უწყობს სუნთქვის აღდგენას.
 ახდენს ანთების საწინააღმდეგო და დამატენიანებელ მოქმედებას.
 აძლიერბს ადგილობრივ იმუნიტეტს.
 გამოიყენება ცხვირ ხახისა და ცხვირის ღრუს ყოველდღიური ჰიგიენისთვის. 
შემადგენლობა: NaCl – 0.02%, HOCl – 0.005%, ელექტროაქტივირებული წყალი (H

2
O) – 99.975%.

ყელის სპრეი „ელექსირი”

ეფექტურად ებრძვის ყელის ტკივილს და გამოირჩევა დამცავი, ანტიმიკრობული ეფექტით.  
იგი ებრძვის უსიამოვნო სუნს, გააჩნია დამცავი და აღმდგენი ფუნქცია. ახდენის ყელის და 
ხახის დეზინფექციას და ებრძვის სხვადასხვა ვირუსის გამომწვევ მავნე ბაქტერიების.
თვისებები:
 ამსუბუქებს ყელის ტკივილს.
 ამსუბუქებს ხველით გამოწვეულ გაღიზიანებას.
 ხელს უწყობს გაღიზიანებული ლორწოვანი გარსის აღდგენას.
 აქვს ტკივილგამაყუჩებელი ეფექტი;
 ებრძვის უსიამოვნო სუნს.
შემადგენლობა: NaCl – 0.02%, HOCl – 0.005%, ელექტროაქტივირებული წყალი (H

2
O) – 99.975%.

მისი გამოყენება შეიძლება ყოველდღიურად პროფილაქტიკური მიზნებისთვის და ასევე 
კომპლექსურად მკურნალობისთვის.

მზა მზა

მოცულობა მოცულობა



30მლ 15,80

ბიო დეოდორანტი „ელექსირი”

ებრძვის უსიამოვნო სუნს. განკუთვნილია ყველა ტიპის კანისთვის, 
მათ შორის მგრძნობიარე, ანტიბაქტერიული და ანტიმიკრობული 
ფორმულის წყალობით, მყისიერად ანადგურებს უსიამოვნო სუნის 
გამომწვევ ბაქტერიებს და მატებს კანს სისუფთავის შეგრძნებას, 
სწრაფად შეიწოვება და არ ტოვებს თეთრ ლაქებს. მისი გამოყენება 
შეიძლება გაპარსვისა და დეპილაციის შემდეგ, არ აღიზიანებს კანს. 
თვისებები: 
 უსიამოვნო სუნთან ბრძოლა;
 დამატენიანებელი/სისუფთავის ეფექტი.
 ანტიმიკრობული და ანტიბაქტერიული მოქმედება.
შემადგენლობა: NaCl – 0.02%, HOCl – 0.005%, 
ელექტროაქტივირებული წყალი (H

2
O) – 99.975%.

გამოიყენება ყოველდღიურად სუფთა და მშრალ კანზე.
არ შეიცავს: ალკოჰოლს, ალუმინის მარილს, ტრიკლოზანს, 
ბუტანო/პროპანის, პოლიეთილენგლიკოლს, 
პოლიპროპილენგლიკოს, ქიმიურ არომატიზატორებს და სუნის 
გამაძლიერებლებს.

ბიო დეოდორანტი 

მზა

მოცულობა

100 მლ


