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                             KRZEM W ŻELU 60 % Krzemu Organicznego Si G5TM 

 

Wyjątkowy kosmetyk – żel do twarzy i ciała – dla całej rodziny. W pełni naturalny. 

 

Składniki/INCI: 

Organic silicon gel Si G5™-60 %, purified water, zinc, citrus paradisi/ żel krzem or-
ganiczny Si G5™ - 60 %, woda oczyszczona, cynk, wyciąg z grejpfruta. 
 

Sposób użycia: 
Do stosowania zewnętrznego. 
Nałożyć cienką warstwę na wilgotną skórę twarzy, głowy lub ciała, pozwalając 
przenikać i masować delikatnie aż do całkowitego wchłonięcia. Dla jeszcze lep-
szego efektu, zalecamy metodę "sandwich" – krzem Si-G5™ w żelu zewnętrznie  
i krzem organiczny Si-G5™ 2500  wewnętrznie. Stosować rano i wieczorem lub 
według potrzeb. 
W przypadku uczucia ściągnięcia zwilżyć skórę lub nałożyć naturalny krem stoso-
wany na co dzień. Z powodu dużego stężenia krzemu żel może pozostawiać na 
skórze biały nalot. 

 

Dlaczego warto wybrać Krzem w żelu  : 

✓ wysokie stężenie krzemu organicznego 60 %,  

✓ nie zawiera sztucznych substancji zapachowych  i barwiących; 

✓ receptura i technologia produkcji to wynik 40-letnich badań laboratoriów Glycan Group pod kierownictwem profesora 

dr Christiana Daniela Assoun. 

 
Dostarczenie czystego krzemu na skórę wspiera produkcję nowych włókien kolagenu. Wynikiem tego jest wygładzenie i odmło-
dzenie skóry, która staje się miękka oraz świetlista. Ponadto, pozbawiony perfum i czynnika uczulającego Żel na bazie krzemu 
organicznego Si-G5™ może być stosowany z powodzeniem na skórze nadwrażliwej i alergicznej, a także w wielu przypadkach cho-
rób skóry, takich jak egzema, pokrzywka, łuszczyca, itp. Działa kojąco i łagodząco po ukąszeniach owadów, oparzeniach, poparze-
niach słonecznych, wpływa na szybsze gojenie ran. Idealny do pielęgnacji skóry po zabiegach kosmetycznych- np. manicure, pedi-
cure. Działa łagodząco przy "zajadach" występujących w kącikach ust. Sprawdza się także idealnie jako żel po goleniu. 
 
Do stosowania dla całej rodziny. 
 
Zinc /cynk/ – już w Egipcie ponad pięć tysięcy lat temu wykorzystywano maść cynkową do leczenia chorób skóry. Do dzisiaj to 
podstawowy składnik wielu produktów stosowanych w przypadku drobnych uszkodzeń skóry, oparzeń, trądziku młodzieńczego. 
Ma m.in. działanie ochronne, przeciwbakteryjne oraz ściągające. Wpływa korzystnie na metabolizm kolagenu, odpowiada za 
wzrost włosów, paznokci i regenerację tkanek. Cynk uczestniczy w wytwarzaniu substancji, które regulują funkcje wydzielnicze 
skóry. Cynk ułatwia oczyszczanie skóry z nagromadzonego łoju, przywraca jej naturalne pH, łagodzi stan zapalny, zmniejsza skłon-
ność skóry do powstawania zaskórników. 
Citrus paradisi / wyciąg z grejfruta/- to popularny naturalny środek o właściwościach zwiększających trwałość kosmetyków natu-
ralnych. Przypisuje mu się także właściwości antyseptyczne a także hamujące rozwój szerokiej gamy bakterii, grzybów, pierwot-
niaków, itp. 
 
Przed użyciem wstrząsnąć. 

Żelu nie stosować przed "kąpielą słoneczną".  
 
Objętość 50 ml. 
 
Wyprodukowano przez Glycan Industries Corporation LTD Neepsend Triangle Unit 5,1 Burton Road Sheffield S38BW England dla Glycan Poland sp. z o.o. sp.k. 


