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באופן בלעדי לחברת  הוא פרי פיתוחו של יצחק טבעוני, נוסחא ייחודית המופקת בטכנולוגיות חדישות ביוטיב
חיוניות המופקות מצמח הזיפן מחומצות שומן  טבעוני, על פי עקרונות הרפואה הפונקציונלית. הוא מורכב

זה זהה למבנה חומצות השומן הבונות ומשקמות את קרומי התאים בגוף,  ומתמצית רוזמרין אורגנית. הרכב
 .בעור ובמיוחד

 
, תופס תאוצה 02הזדקנות הינה תהליך טבעי, המתחיל בגיל 

על התפקוד והמראה החיצוני שלנו לאורך  ומשפיע 02לקראת גיל 
לקויה , לא מאוזנת וחסרה  מודרני, בו התזונההשנים. בעידן ה

האיזון בגוף האדם.  רכיבים חיוניים כגון אנזימים ומינרלים, מופר
 בשל כך מתרחש ייצור מוגבר של רדיקלים חופשיים הגורמים

להזדקנות תאי הגוף, מה שגורם להזדקנות מוקדמת של העור. לשם 
הליכים בגוף התורמת לאיזון הת ,BeauTiv הנוסחה של כך פותחה

מבפנים. שיקום קרומי התא מסייע להשיב את  -ולשיפור מראה העור
הנשימה התאית, החשובה להגנה על התאים ולהתחדשותם התקינה. העור  התאים לפעילות תקינה ומשפר את

 נראה גם בחוץ. עם לנעשה בתוך גופנו, לכן כאשר ביוטיב מאזן את תפקודי מערכות הגוף, השינוי מהווה מראה
BeauTiv  נראות מבחוץ האנטי אייג'ינג האמיתי מתרחש מבפנים ותוצאותיו.BeauTiv  מעלה את ריכוז החמצן
הקמטים והכתמים הקיימים ומעכב הופעתם של חדשים. כמו כן הוא מספק  , מה שגורם לצמצום04%-בתאים ב

החיוניים  גת היסודותמזין אותו מבפנים ובמקביל מסייע להפריש את הפסולת ומשפר את ספי לחות לעור
וגורמים לייצור מוגבר של קולגן ואלסטין.  לתאים. תהליכים אלה משפרים משמעותית את מרקם וגמישות העור

 מהרבדים העמוקים של העור )הדרמיס( ועד לשכבות החיצוניות של העור פועלים BeauTiv - הרכיבים של ה
 , BeauTiv,ההזדקנות ר וקורן ומאט את התהליךפועל לשמירה על מראה עור צעי – BeauTiv. (אפידרמיס)

מווסת את רמת  , BeauTiv, העור מבפנים מתיחת -מצמצם היווצרות קמטים ומשפר מצב קמטים קיימים
-1והטונוס על ידי ייצור מאוזן וטבעי של קולגן ואלסטין.אופן השימוש:  הלחות וההזנה לעור, משפר את המרקם

  להשיג: בחברת טבעוני .כמוסות  62-ל₪  161ערב לאחר הארוחה.מחיר: כמוסות ב 1-0-כמוסות בבוקר ו 0
  .או בבתי מרקחת ובתי טבע מובחרים* 0202
 www.tivoni.co.il  : טבעוני לאתר
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