


»Bodi zelo previden, 
da ne spraviš ženske v jok, 
kajti Bog šteje njene solze. 

Žensko je ustvaril iz moškega rebra 
in ne iz stopal, 

da bi hodil po njej. 

Ne iz njegove glave, 
da bi ji vladal, 

ampak iz boka, 
da mu bo enaka. 

Izpod roke, 
da bo zaščitena, 
in zraven srca, 

da bo ljubljena.«

Talmud, iz knjige Rabin
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Odpravljanje 
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POVRŠINA KOŽE
Koža ni le največji organ, je tudi izredno pameten. 

Tako pravzaprav tudi mora biti, saj ima koža nalogo in odgovornost, da zaščiti svojo zunanjost in 
notranjost, varuje notranje organe in telesne tekočine pred infekcijami, predstavlja pa tudi zaščitni 
zid pred raznimi poškodbami.

In ... še mnogo drugega: koža osvobaja naš organizem raznih nekoristnih snovi, ki lahko ogrozijo 
delo ledvic, vsako bolečinsko informacijo pošilja možganom, uravnava telesno temperaturo z 
omejevanjem dobave krvi, kadar je hladno, in z znojenjem, kadar je vroče, in je organ, ki ustvarja 
potrebne hranljive snovi in kisik za žleze, živce, lase in nohte. 

Zaradi vsega naštetega je njena zgradba še posebej izoblikovana.

kozmetika  z zeolitom
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Kaj vse se nahaja v koži?

Na samo enem kvadratnem centimetru je 
2,5 metra živcev, 1 meter kapilar, 10 dlak, 
100 znojnih žlez, 12 lojnic in skupno 3 milijone celic. 
Obraz, kot najbolj izrazit in izpostavljen del telesa, 
ima v primerjavi z ostalimi deli telesa najbolj 
prefinjeno strukturo kože. Ima najtanjšo kožo, 
najfinejše in najbolj elastične mišice ter najbolj 
drobne kapilare. 

Vse vrednosti obraza

Obraz je le majhen del skupne površine kože, 
saj naše telo predstavlja 2 kvadratna metra kože, 
obraz pa 4,5 % le-te. 
In čeprav je tako, veliko denarja namenimo prav 
izdelkom za nego obraza. Razlog za to je skrb, 
ki je potrebna za ta del kože, ter dejstvo, 
da naš obraz privlači mnogo pogledov. 
Vsak obraz pripoveduje svojo zgodbo. 
Kot naslovnica knjige obraz napoveduje zgodbo duše. 
Edinstvene črte, ki jih imenujemo gube, 
kažejo izkušnje in nasledstvo, ne glede na to, 
ali govorimo o finih črtah od konca nosu do kotičkov 
ustnic ali o linijah okoli oči, ki nastanejo s smejanjem; 
prav vse podrobnosti nudijo množico pogledov v 
bogastvo notranjega življenja osebe, ki jih nosi.

kozmetika  z zeolitom
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Spoznajte in poiščite svoj tip kože

Normalna koža
Koža, ki ni preveč mastna in ne preveč suha, vnetja in rdečice so redka. Pore so
majhne in čiste, tekstura kože pa je gladka in prilagodljiva.

Mastna koža
Ta koža ima tendenco, da se sveti, posebej okoli nosu in brade, kjer se višek sebuma
še posebej izloča. Ogrci in velike pore so normalni. Mastna koža se največkrat
pojavlja v puberteti in adolescenci kot posledica hormonskih sprememb.

Suha koža
Ta tip kože je zaradi pomanjkanja tekočin in naravnih maščob podvržen hitrejšemu
staranju. Na splošno ni nagnjen k vnetjem.

Kombinirana (mešana) koža
Za to kožo je značilno, da je mastna vzdolž nosu, po čelu ter bradi. Včasih se mastnost
pojavi tudi vzdolž linije od začetka lasišča. Preostanek obraza je blago suh ali
pa ima značilnosti normalne kože.

Občutljiva koža
Ta vrsta kože reagira na vremenske pogoje, pogosto jo spremljajo rdečica in popokane
kapilare (kuperoze) in različna draženja – zaradi ličil in tudi industrijske kozmetike.

Problematična koža
To je koža, ki je podvržena aknam: gnojnim razjedam, vnetim aknam in ogrcem; če
se ne ozdravijo, lahko izzovejo žilno tkivo na obrazu. Problematična koža je pogosto
pretirano mastna.

kozmetika  z zeolitom
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Pri kozmetiki Sanovita gre za vrhunske izdelke, ki se strokovno imenujejo kozmecevti, kar pomeni, 
da so korak pred kozmetiko, ker istočasno nudijo nego in zdravilo. 
Predvsem zaradi sestavin njenih vrhunskih izdelkov, ki so popolnoma naravni, je potrebno 
poudariti, da je navedenim naravnim sestavinam dodan zeolit, ki ima to prednost, da po potrebi 
skupaj z posipom za kožo (Skin Powder zeolit) veliko bolj uspešno in učinkovito pomaga 
pri odstranjevanju pigmentnih madežev tako na rokah, kot na obrazu in drugih delih telesa, 
kombinacija univerzalne kreme z zeolitom in posipom za kožo uspešno učinkuje pri odpravljanju 
glivic, herpesa, pikov na koži, hemeroidov, izpadanju las in prhljaju, razširjenim venam ter strijam. 
Rezultati uporabe Sasnovita kozmetike z zeolitom so kmalu vidni in izkušnje mnogih uporabnikov 
to tudi dokazujejo.

Zakaj je kozmetika   tako posebna?

kozmetika  z zeolitom
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Naravna lepota
Aktivna nega obraza

Pod-linijo Aktivna Nega Obraza kozmetične zbirke SANOVITA spada osnovni nabor izdelkov za 
nego obraza. Prvi in najpomembnejši korak pri negi obraza je pravilno in dobro čiščenje. 

S tem poskrbimo, da imajo vsi ostali izdelki, ki jih uporabljamo, možnost boljšega delovanja. 
Svetujemo vam, da očistite in negujete svojo kožo vsaj dvakrat na dan - zjutraj in zvečer. 

Nečistoče, ki se naberejo iz okolja , make-up in odmrle celice mašijo pore, zato posledično nečista 
koža izgleda sivo in utrujeno. Že čista koža izgleda lepo in učinke boste opazili sami: sijoča, 
mehka in gladka koža ne bo ostala neopažena.

kozmetika  z zeolitom
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Uporaba
Zjutraj in zvečer nanesite majhno količino mleka na kos bombaža in nežno odstranite umazanijo 
ter ličila. Presenetila vas bo nežnost, a hkrati moč te priprave.

Naravna lepota
aktivna nega obraza

Za čiščenje ličil in nečistoč iz okolja je popoln 
začetek lepotne nege.

SANOVITA mleko za čiščenje je lahko in 
blago, namenjeno odstranjevanju ličil in 
nečistoč z obraza in vratu.

z zeolitom

Sestavine
  Aqua (voda)
  Zeolit
  Sesamum Indicum Oil (sezamovo olje)
  Theobroma Cacao (kakavovo maslo)
  Cera Lanae (lanolin)
  Spirulina Platensis (morske alge)
  Pueraria Montana (koren kuzu)
  Citrus Grandis (semena grenivke)
  Cetearyl Alcohol (rastlinski vosek)
  Canaga Odorata (ylang-ylang)
  Potassium sorbate (kalijev sorbat)

MLEKO ZA ODSTRANJEVANJE LIČIL
SV- 3023 | 34 €
200 ml
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Naravna lepota
aktivna nega obraza

Nanos tonika je zakjlučni korak 
pri negi obraza

Odstranjuje zadnje ostanke ličil 
in nečistoč z obraza, vrata in dekolteja, 

istočasno pa osvežuje kožo. 

ENERGY PURE Tonik vsebuje rastlinske 
izvlečke, ki delujejo sproščujoče na kožo

Namenjen vsem tipom kože in se uporablja 
v jutranji in večerni negi kože

Po tretmaju s Tonikom nanesite enega od 
SANOVITA preparatov, ki odgovarja vašemu 

tipu kože

SANOVITA Tonik ne vsebuje sestavin 
živalskega izvora, kemikalij, barvil 

in dišav (parfum).

Sestavine
  Aqua (voda)

  Calendula Officinalis (ognjič)
  Hypericum Perforatum (šentjanževka)

  Platango (trpotec)
  Zingiber officinalis (ingver)

  Glycyrrhiza Glabra (sladki koren)
  Lavandula Angustifolia (lavanda)

  Rosmarinus Officinalis (rožmarin)

Uporaba
Obraz, vrat in dekolte je potrebno očistiti pred vsakim nanosom kreme, pravilno negovano zjutraj 
in zvečer. Tonic nanesite na bombaž in z lahkimi krožnimi gibi očistite vso izpostavljeno kožo.

TONIK
24 € | SV- 3006 

200 ml
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Naravna lepota
aktivna nega obraza

Micelarna voda za globinsko čiščenje kože

Sestavine
  Aqua (voda)
  Glycyrrhiza Glabra (sladki koren)
  Ehinacea Angustifilia (ehinaceja, slamnik)
  Platango (trpotec)
  Propolis Cera (propolis)
  Zingiber officinalis (ingver)
  Lavandula Angustifolia (lavanda)
  Rosmarinus Officinalis (rožmarin)

Uporaba
Dovolj je nanos micelarne vode na bombažno vato, s katero očistite želeno območje.
Na koži pusti prijeten občutek mehkobe, uporablja se brez izpiranja.

MICELARNA VODA
SV- 3031 | 25 €
200ml
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Osnovna naravna formula za popolno nego 
in zaščito kože tekom celega dne.

SANOVITA dnevna krema je hidrantna in 
kreirana da hrani kožo tekom celega dne

Preprečuje tanjšanje kože,s tem pa tudi 
upočasnjuje proces staranja

- SANOVITA dnevna krema je idealna 
podlaga za dekorativno šminko

Ne vsebuje industrijskih snovi, kemikalij, 
barvil in umetnih dišav

Sestavine
  Aqua (voda)

  Triticum Vulgare (olje pšeničnih kalčkov)
  Linum Usitatissimum (semena lanu)
  Theobroma Cacao (kakavovo maslo)

  Pueraria Montana (koren kuzu)
  Spirulina Platensis (morske alge)

  Macadamia Ternifolia (olje makadamije)
  Cera Lanae (lanolin)

  Cetearyl Alcohol (rastlinski vosek)
  Zeolit

  Symphtum Officinalis (koren gabeza)
  Platango (trpotec)

  Citrus Grandis (semena grenivke)
  Canaga Odorata (ylang-ylang)

  Potassium sorbate (kalijev sorbat)

Uporaba
Uporabite vsako jutro samostojno ali po hidratantnemu serumu proti gubam. 
V primeru odstranjevanja madežev in pigmentnih lis na obrazu se priporoča kombinacija dnevne 
kreme in Detoxamin posipa za kožo istočasno (DT-004)

DNEVNA KREMA
32 € | SV- 3001 

50 ml

z zeolitom

Naravna lepota
aktivna nega obraza
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Naravna lepota
aktivna nega obraza

Za nego obraza, vratu, dekolteja, naravna 
intenzivna formula z dolgotrajnim učinkom 
za revitalizacijo in regeneracijo kože.

SANOVITA nočna krema pospešuje celotno 
regeneracijo kože tekom noči.

Krema je v rangu rastlinskega balzama

Ne vsebuje sestavin živalskega izvora 
in kemiskih sestavin.

Sestavine
  Aqua (voda)
  Prunus Armeniaca (olje semen marelic)
  Linum Usitatissimum (semena lanu)
  Cera Alba (čebelji vosek)
  Cera Lanae (lanolin)
  Pueraria Montana (koren kuzu)
  Spirulina Platensis (morske alge)
  Oenothera Biennis (olje svetlina)
  Cetearyl Alcohol (rastlinski vosek)
  Zeolit
  Glycyrrhiza Glabra (sladki koren)
  Calendula Officinalis (ognjič)
  Citrus Grandis (semena grenivke)
  Canaga Odorata (ylang-ylang)
  Potassium sorbate (kalijev sorbat)

Uporaba
Nočno kremo pred spanjem po čiščenju nanesite na obraz, ampak tudi na veke, vrat ter dekolte.
Idealno bi bilo, da si z lahkimi krožnimi gibi v 1-2 minutah umasirate kremo v kožo, saj se tako 
njen učinek močno poveča.

z zeolitom

NOČNA KREMA
SV- 3002 | 34 €
50ml
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Naravna lepota
POSEBNA nega obraza

Pod-linija Posebna Nega Obraza kozmetične zbirke SANOVITA vsebuje izdelke, namenjene 
posebnim potrebam kože na obrazu. Koža se stara hitreje kot preostali človeški organi, saj je v 
življenju stalno izpostavljena različnim vplivom okolja. Koža na obrazu se stara še intenzivneje, 
ker je, kot usnje, neposredno izpostavljena tem vplivov. 
Da bi vam pomagali in znatno omiliti težave, smo razvili pod-linijo izdelkov za posebno nego 
kože. Pomagala vam bo umiriti vnetje mastne kože ter zaščititi svoj obraz v boju proti staranju ter 
proti vsemi škodljivimi vplivi, od zunaj in tistimi od znotraj. Zagotovili smo vam mehko, nežno in 
zdravo kožo, pripravljeno za boj s časom.

kozmetika  z zeolitom
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Naravna lepota
POSEBNA nega obraza

SANOVITA regenerativna krema ščiti in 
regenerira kožo. Idealna je za nego 
poškodovane, nečiste in problematične kože. 
Zaradi zeliščnih izvlečkov ima krema močno 
antiseptično in antibakterijsko delovanje

Spodbuja obnavljanje in rast kožnih celic, 
tako kot tudi podkožnega tkiva

Sestavine
  Aqua (voda)
  Olea Europaea (ekstra deviško oljčno olje)
  Nigella Sativa (olje črne kumine)
  Linum Usitatissimum (semena lanu)
  Theobroma Cacao (kakavovo maslo)
  Pueraria Montana (koren kuzu)
  Zeolit
  Spirulina Platensis (morske alge)
  Cera Alba (čebelji vosek)
  Cera Lanae (lanolin)
  Cetearyl Alcohol (rastlinski vosek)
  Symphtum Officinalis (koren gabeza)
  Platango (trpotec)
  Glycyrrhiza Glabra (sladki koren)
  Citrus Grandis (semena grenivke)
  Canaga Odorata (ylang-ylang)
  Potassium sorbate (kalijev sorbat)

DERMATOLOŠKA uporaba:
-za zatiranje kapilarnih mrež po obrazu in telesu
-pri zdravljenju hemeroidov in izbočenih žil na okončinah
-pri zdravljenju aken (+DETOXAMIN puder)
-pri zdravljenju luskavice

Uporaba:
Krema se nanese na kožo, ki je predhodne očiščena z tonikom, bodisi zjutraj ali zvečer (glej tabelo 
na koncu kataloga). Čeprav je namenjena predvsem za težavno kožo, se občasno lahko uporablja 
kot posebna dnevna nega za suho kožo. 

z zeolitom

REGENERATIVNA KREMA
SV- 3004 | 35 €
50ml
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Naravna lepota
POSEBNA nega obraza

Temeljita rešitev za vnetne procese 
na koži nežnih let.

Sestavine
  Aqua (voda)

  Triticum Vulgare (olje pšeničnih kalčkov)
  Pueraria Montana (koren kuzu)

  Theobroma Cacao (kakavovo maslo)
  Citrus Grandis (semena grenivke)

  Cetearyl Alcohol (rastlinski vosek)
  Cera Lanae (lanolin)

  Spirulina Platensis (morske alge)
  Propolis Cera (propolis)

  Glycyrrhiza Glabra (sladki koren)
  Zeolit

  Daucus Carota Oil (olje korenčka)
  Rosmarinus Officinalis (rožmarin)
  Potassium sorbate (kalijev sorbat)

Uporaba
Vsako jutro in večer nanesite tonik na bombažno vato ter nežno s krožnimi gibi očistite kožne 
težave.

z zeolitom

TONIK PROTI AKNAM
25 € | SV- 3019 

200 ml
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Naravna lepota
POSEBNA nega obraza

Za nego obraza, vratu, 
dekolteja, kot naravni, 
visokodelujoči kompleks za
temeljito obnavljanje celic 
kože.

Sestavine
  Aqua (voda)
  Triticum Vulgare (olje pšeničnih kalčkov)
  Sesamum Oil (sezamovo olje)
  Olea Europaea (ekstra deviško oljčno olje)
  Linum Usitatissimum (semena lanu)
  Cera Alba (čebelji vosek)
  Pueraria Montana (koren kuzu)
  Spirulina Platensis (morske alge)
  Rosa Canina Oil (olje ploda divje rože)
  Cetearyl Alcohol (rastlinski vosek)
  Zeolit
  Symphtum Officinalis (koren gabeza)
  Ehinacea Angustifilia (ehinaceja, slamnik)
  Daucus Carota Oil (olje korenčka)
  Citrus Grandis (semena grenivke)
  Canaga Odorata (ylang-ylang)
  Potassium sorbate (kalijev sorbat)

Uporaba
S prsti v krožnih gibih nanesite na območja, kjer je koža najtanjša in najbolj občutljiva (tudi okrog 
ust, na vratu in prsih). Krema je predvsem namenjena vekam. Če se uporablja tudi serum proti 
gubam, je potrebno najprej uporabiti serum, nato pa kremo proti gubam.

z zeolitom

pred uporabo
120 dni uporabe 

KREMA PROTI GUBAM
SV- 3015 | 35 €
50ml
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Naravna lepota
POSEBNA nega obraza

Lahki hidrantni serum s hitro vpijajočim 
se efektom.

Vsebuje morske alge wakame, ki so bogate z 
beljakovinami in vitamini, ki delujejo na 

obnovo strukture celic.

Hidrantni serum je 
idealna podlaga za vse kreme.

Zadosten je na koži, ko so zunaj 
visoke temperature.

Moški ga koristijo kot nočno 
kozmetično terapijo.

Sestavine
  Aqua (voda)

  Linum Usitatissimum (semena lanu)
  Spirulina Platensis (morske alge)
  Pueraria Montana (koren kuzu)

  Olea Europaea (ekstra deviško oljčno olje)
  Undaria Pinnatfida (wakama alge)
  Cetearyl Alcohol (rastlinski vosek)
  Daucus Carota Oil (olje korenčka)

  Trigonella Graecum (sabljasti triplat)
  Citrus Grandis (semena grenivke)

  Canaga Odorata (ylang-ylang)
  Potassium sorbate (kalijev sorbat)

Uporaba
Serum nanesite lahkih krožnih gibov na očiščeno kožo. Po aplikaciji je treba počakati nekaj 
trenutkov pred nanosom kreme proti gubam, ki je priporočena za vaš tip kože obraza 
(glej tabelo na koncu kataloga).

HIDRATANTNI SERUM PROTI GUBAM
37 € | SV- 3005

50 ml
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Naravna lepota
POSEBNA nega obraza

Temeljita rešitev za vnetne procese na koži 
nežnih let.

Sestavine
  Aqua (voda)
  Sesamum Oil (sezamovo olje)
  Cera Alba (čebelji vosek )
  Maranta Arundinacea (stelasti koren 

- maranta)
  Spirulina Platensis (morske alge)
  Cetearyl Alcohol (rastlinski vosek)
  Zeolit
  Lavandula Anqusifolia Oil (olje lavande)
  Potassium sorbate (kalijev sorbat)

Uporaba
Krema je vlažilna in primerna za dnevno nego. Nanesite po čiščenju s tonikom.

z zeolitom

KREMA ZA PROBLEMATIČNO KOŽO
SV- 3018 | 35 €
50ml
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Naravna lepota
Nega telesa

Pod-linija za nego telesa kozmetične kolekcije SANOVITA je namenjena potrebam kože celotnega 
telesa. Koža je največji organ in prvi obrambni ščit pred vsemi negativnimi vplivi okolja. 
V evoluciji je izgubila več dejavnikov, ki so ji pomagali se spopasti s temi vplivi, tako da ji danes, 
ko so ti škodljivi dejavniki postali močnejši in številčnejši, moramo pomagati. Ko svojo kožo 
pravilno negujemo, z uporabo njej primernih naravnih izdelkov nam bo vrnila z zdravem videzom 
in mehko strukturo. 

kozmetika  z zeolitom
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Naravna lepota
NEGA TELESA

Sestavine
  Aqua (voda)

  Triticum Vulgare (olje pšeničnih kalčkov)
  Theobroma Cacao (kakavovo maslo)
  Linum Usitatissimum (semena lana)

  Cetearyl Alcohol (rastlinski vosek)
  Pueraria Montana (koren kuzu)

  Spirulina Platensis (morske alge)
  Cochlearia Armoracia (hren)

  Citrus Limon (limona)
  Cera Lanae (lanolin)

  Cera Alba (čebelji vosek)
  Zeolit

  Symphtum Officinalis (koren gabeza)
  Ehinacea (ehinaceja, slamnik)

  Eucalyptus Globules (evkaliptus)
  Citrus Grandis (semena grenivke)
  Potassium sorbate (kalijev sorbat)

Univerzalna naravna krema za globinsko nego in 
zaščito občlutljive kože na rokah, tudi za odstran-
jevanje peg in madežev.

Koža na rokah je zelo občutljiva, zato ji je treba nuditi 
dodatno nego in zaščito. 
Najbolj pogosto se za nego obraza porabi 
veliko več denarja, medtem ko se za roke izbere na-
jcenejše preparate. Poznano nam je, da koža na rokah 
izda naša leta, kar je s kozmetičnimi posegi težko 
spremeniti. 

Koren gabesa ( Symphytum officinale) vsebuje visok 
odstotek zdravilnega alantoina, hormon, ki (če se v 
naravni obliki uporabi) doseže tvorjene novih celic na 
koži, pospešuje prekrvavitev, kar vpliva na povečanje 
obnavljanja vseh kožnih sestavin, še posebno minerale, 
vitamine in proteine. Zmlet koren te rastline v kremi 
za roke globinsko neguje kožo na rokah, ki je najbolj  
izpostavljena negativnim učinkom.

Hren (Cochlearia armoracia) se uporablja v prehrani 
kot zdrava začimba, v medicinske namene pa ker vse-
buje veliko količino vitamina C, žveplo, amino kisline, 
glukozo in eterično olje.  V  kozmetične namene ima 
svež sok korena hrena vsebnosti, ki hranijo in pomla-
jujejo suho kožo, zelo uspešno odstranjuje hiperpig-
mentacijo na koži in uravnava ten kože.

Ravno zato je naš tim ustvaril visokokvalitetno kremo, 
obogateno z najbolj finimi rastlinskimi olji in minerali, 
ki rokam zagotavlja vrhunsko nego in zaščito. 

Uporaba
Uporabite večkrat vsak dan, ob vsaki priložnosti, kolikokrat odvisno od vrste kože na rokah.
Univerzalna krema z zeolitom se največkrat uporablja skupaj z zeolit posipom za kožo, ker je učinek 

z zeolitom

UNIVERZALNA KREMA Z ZEOLITOM
SV- 3016 | 25 €
100ml
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Priporoča se nanašanje pudra 
nekajkrat dnevno. 
Pred nanosom na mesto glivične-
ga obo-lenja je potrebno puder 
“aktivirati” in sicer tako, da predel 
najprej namažemo s kremo za 
roke SV3016, ki vsebuje zeolit, 
nato pa nanesemo puder.
Glivice praviloma izginejo v nekaj 
dneh.

Priporoča se nanašanje pudra 
nekajkrat dnevno. 
Pred nanosom na mesto herpesa 
je potreb-no puder “aktivirati” in 
sicer tako, da pre-del zmočimo z 
navadno ali magnetno vodo, nato 
pa nanesemo puder DT-004. 
Herpes praviloma izgine v roku 
24 ur.

Priporoča se nanašanje pudra 
nekajkrat dnevno. Pred nanosom 
na željeno me-sto je potrebno 
puder “aktivirati” in sicer tako, da 
predel najprej namažemo s kremo 
za roke SV3016, ki vsebuje zeolit, 
nato pa nanesemo puder 
DT-004. 
Pege in lise ob redni uporabi 
pudra postopoma izginjajo. 

Naravna lepota
NEGA TELESA

Detoxamin puder je čist, aktiviran zeolit 
in je primeren pri uporabi za:

  Poškodbe, rane, vreznine, opekline, preležanine
  Herpes, genitalni herpes
  Psoriaza, seborični dermatitis
  Paradentoza, zobobol
  Rane in afte v ustni votlini
  Glivična obolenja nohtov in kože
  Piki žuželk, vraščeni nohti, 
  Virusni izrastki
  Poškodbe lasišča
  Starostni in pigmentni madeži
  Hemeroidi
  Ekcemi
  Akne

UPORABA DT-004 PRI NAJBOLJ POGOSTIH OBOLENJIH KOŽE:

S KREMO SV-3016 S KREMO SV-3016

S KREMO 
SV-3016

Zaradi svojih mikropor, ogromne površine in 
hidrofilije, je zeolit izredno primeren za zlivanje na 
predel rane. Skrajša čas koagulacije in pripomore k 

hitrejšemu celjenju ran. Pri ranah je učinkovita 
absorbcijska sposobnost zeolita z amonijakom. 

Prav amonijak je tisti, ki se pojavlja pri razkroju celic 
(na področju poškodovane ali ranjene kože).

NAJBOLJ POVPRAŠEVAN IZDELEK!

Glivična obolenja 
kože in nohtov

Herpes Starostni madeži

DETOXAMIN POSIP ZA KOŽO
DT- 004 | 60g 

100% naravni zeolit klinoptilolit
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Naravna lepota
NEGA TELESA

Preparat s skrbno izbranimi hranljivimi 
sestavinami za globinsko nego kože.

Sestavine
  Aqua (voda)
  Olea Europaea (ekstra deviško oljčno olje)
  Sesamum Oil (sezamovo olje)
  Buxus Chinesis (jojobino olje)
  Theobroma Cacao (kakavovo maslo)
  Linum Usitatissimum (semena lanu)
  Cera Alba (čebelji vosek)
  Platango (trpotec)
  Zingiber officinalis (ingver)
  Daucus Carota Oil (olje korenčka)
  Zeolit
  Cera Lanae (lanolin)
  Propolis Cera (propolis)
  Symphtum Officinalis (koren gabeza)
  Rosmarinus Officinalis (rožmarin)
  Lavandula Angustifolia (lavanda)
  Citrus Sinensis (pomaranča)
  Citrus Grandis (semena grenivke)
  Potassium sorbate (kalijev sorbat)

Uporaba
Losjon za telo je proizvod, ki se normalno uporablja, oljna emulzija pa se dodatno 2-4 krat na 
teden, medtem ko za zelo suho kožo priporočamo kar vsakdanjo uporabo.

z zeolitom

OLJNA EMULZIJA ZA TELO
SV- 3011 | 37 €
200ml
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Naravna lepota
Posebna Nega telesa

Pod-linija za nego telesa kozmetične kolekcije SANOVITA je namenjena potrebam kože celotnega 
telesa. Koža je največji organ in prvi obrambni ščit pred vsemi negativnimi vplivi okolja. 
V evoluciji je izgubila več dejavnikov, ki so ji pomagali se spopasti s temi vplivi, tako da ji danes, 
ko so ti škodljivi dejavniki postali močnejši in številčnejši, moramo pomagati. Ko svojo kožo 
pravilno negujemo, z uporabo njej primernih naravnih izdelkov nam bo vrnila z zdravem videzom 
in mehko strukturo. 

kozmetika  z zeolitom



Milo se uporablja izključno za zunanjo uporabo. 
28 | 

Naravna lepota
Posebna NEGA TELESA

Izbrana visokokvalitetna naravna sestavina 
omogoči krepitev naravne obrambne 
sposobnosti sluznice, zlasti pri ženskah, 
povečuje njeno kislost in vlažnost.

Sestavine
  Aqua (voda) 
  Disodium lauryl
  Sulfosuccinate 
  Medicinski alkohol 
  Koruzno olje
  Ricinusovo olje
  Glicerin
  Mlečna kislina
  Zeolit
  Olje sivke
  Olje kamilice 

Uporaba
Dovolj je, da kapnete nekaj kapljic preparata v dlani v vaši vsakdanji intimni negi, pod tušem. 

z zeolitom

MILO ZA INTIMNO RABO pH
SV- 3029 | 19 €
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Naravni šampon predstavlja najpomembnejši 
kozmetični proizvod za vzdrževanje 
čistoče in nego las ter kože temena. 

Sestavine
  Disodium lauryl sulfosuccinate

  Medicinski alkohol
  Koruzno olje 

  Ricinusovo olje
  Pantenol

  Sojino olje 
  Zeolit

  Phenoxyethanol 

Uporaba
Ta blagi šampon se uporablja za umivanje las, jim daje negovan videz, prepreči in vidno ublaži 
poškodovan videz. Če ga uporabljamo v kombinaciji z oljno emulzijo, kot masko za lase, ki jo 
pustite čez noč na laseh, boste pripomogli k popravku v sami lasni strukturi in prišli do 
željenega  sijaja. Šampon lahko uporabite tudi kot kopel za tuširanje  in boste tako naredili prvi 
korak k nežni in negovani koži.

Naravna lepota
Posebna NEGA TELESA

z zeolitom

ŠAMPON ZA LASE IN TELO
19 € | SV- 3027

200ml



Če želite intenzivnejši odtenek nanesite dve plasti kreme. 
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Naravna lepota
Posebna NEGA TELESA

Olje Suhocvetnice (Lat.Helichrysum Italicum, Eng. 
Immortelle-nesmrtna) je pridobilo sloves moči, ki izbriše 
sledove časa na obrazu. Močno deluje proti gubam in za 
revitalizacijo utrujene kože. Zrelo kožo, ki je izpostav-
ljena negativnim učinkom prostih radikalov v celicah, 
kakor tudi negativnim zunanjim vplivom, tako temeljito 
obnovi. 

Macadamia olje (Macadamia integrifolia) z izjemno 
hitrostjo absorbirajo v kožo, prodre v tkivo in krvotok.
Ne mastnih sledi na koži in v stiku s kožo celice proizv-
ajajo več vode. Ne draži kože, hidrate in obnavlja.Olje te 
rastline je namenjena za vse tipe kože, še posebej tiste z 
zrelo kožo.

Sanovitina laboratoriji so ustvarili naravno kremo,
najnovejšo generacijo krem večnamenske uporabe, ki ne 
le globinsko nahranijo kožo, ampak imajo tudi vse 
lastnosti popolnega make-up. CC krema “7 v 1” formule, 
ki izravnava polt (nepravilnosti na koži kot so madeži, 
pege, utrujenost ...), neguje in ščiti kožo pred nega-
tivnimi zunanjimi vplivi (smog, veter, sonce ...), pokriva 
rdečice kožo, vlaži kožo (pospešuje hidratacijo), daje 
naraven videz kože, ima zelo močan vpliv pri boju proti 
staranju ter ima zaščitni faktor sončnega sevanja (SPF 
12) CC. Krema je na voljo v dveh odtenkih, svetlejše in
srednje temne variante. 

Uporaba
Na očiščeno kožo 10 minut kasneje nanesite CC kremo, namesto pudra. Za izrazito suho kožo 
svetujemo uporabo Dnevne ali kreme proti gubam. Če je vaša koža mastna priporočamo rešitev 
problema z  drugimi SV preparati proti aknam in za problematično kožo. 

CC KOREKCIJSKA KREMA
SV- 3032 
50 ml

z zeolitom



NEGA IN BOLEZNI
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1. Psoriaza – tonik, serum proti gubam, Detoxamin krema in 3x2
Detoxamin kapsule
2. ekcemi (obraz in telo) – tonik, Detoxamin puder, nočna krema
3. Herpes Zoster (obraz, telo) – tonik, Detoxamin puder, nočna
krema, 3x1 Detoxamin kapsule z matičnim mlečkom, Ipod
4. Herpes Simplex (obraz in telo) – enaka kombinacija kot pri
herpesu zostru
5. razširjene vene – oljna emulzija
6. Acne Vulgaris (obraz in telo) – mleko (samo za obraz), tonik za
akne, Detoxamin puder, zjutraj regenerativna, zvečer krema proti 
aknam
7. Acne Conglobata – tonik za akne, Detoxamin puder,
regenerativna krema zjutraj in zvečer, 3x2 Detoxamin kapsule z 
matičnim mlečkom
8. opekline z odprtimi ranami – tonik, Detoxamin puder, nočna
krema, če obstaja rana, se nanese okoli nje, dokler se ne zaceli 
(epitelizira), šele nato prek cele površine
9. preležanine – t. i. dekubitusi, enak pristop kot pri opeklinah
10. gangrena – enak način kot pri opeklinah in dekubitusu
11. rozacea – mleko, tonik, krema proti gubam zjutraj, zvečer
nočna krema
12. po klasičnem zdravljenju aken z eritromicinom, bivacinom,
klimiicinom – enaka nega kot pri Acna Vulgaris
13. sklerodermija – tonik, oljna emulzija
14. vnetja na koži zaradi bakterij, parazitov in virusov – tonik,
Detoxamin puder, regenerativna krema, 3x3 Detoxamin kapsule, 
Ipod
15. miliae (ugrizi) – mleko, tonik, regenerativna krema
16. madeži na obrazu – starostni ali zaradi sončenja – mleko,
tonik, krema za roke, nekaj minut za tem dnevna krema

kozmetika  z zeolitom
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17. izpadanje las, prhljaj in dermatitis – magnetna voda,
Detoxamin puder, oljna emulzija, obvezna uporaba naravnega 
šampona, ki ne vsebuje sodiumlauriltih sulfata
18. vaginalne težave – pri suhi vagini – oljna emulzija po tuširanju,
dokler nelagodje ne izgine 
19. hemeroidi – Detoxamin puder, s palčko za ušesa nanesemo
regenerativno kremo na obolelo mesto
20. glivice na nogah – Detoxamin sol, Detoxamin puder, oljna
emulzija
21. dermatitis na obrazu – tonik, serum proti gubam, Detoxamin
krema
22. kondilomi (genitalne bradavice) – Detoxamin puder, oljna
emulzija, Detoxamin kapsule z matičnim mlečkom za okrepitev 
imunskega sistema 3x2
23. konjuktivitis – tonik, nočna krema
24. ugrizi pri otrocih – tonik, Detoxamin puder, Detoxamin krema
25. pege in madeži po telesu – enaka nega kot pri madežih na
obrazu

Vsako težavo s kožo naj spremlja strokovnjak netoterapije, kar 
pomeni vnos najmanj 2 litrov magnetne vode dnevno, nošenje 
magnetnega srca in bakrene zapestnice!

Zorana Aleksić,dipl. kozmetolog-estetik, 
strokovna sodelavka Energetixa kozmetika  z zeolitom



IZKUŠNJE UPORABNIKOV KOZMETIKE
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Če izdelkov SANOVITE ne bi sama preizkusila, ne bi mogla stopiti pred vas in vam govoriti 
nečesa, o čemer nisem res prepričana. V učinke SANOVITA kozmecevtike sem se prepričala skozi 
reševanje trinajstletnega kožnega problema z Acnami Vulgaris, rozaceo in aktiviranim parazitom 
demodex foliculorumom in demodex brevisom, ki so me pestili od pubertete dalje. Preizkusila 
sem vse načine konvencionalne medicine, da bi rešila te probleme, vzporedno z učenjem in 
dozorevanjem v poklicu pa sem se vrtela v začaranem krogu, dokler se nisem popolnoma odločila 
za naraven pristop k zdravljenju, z zavestjo, da bo ta trajal dlje, a da bo dal trajne rešitve. Vse to 
se je potrdilo samo po osmih mesecih zdravljenja z magnetoterapijo, DETOXAMIN kapsulami 
in kompletom izdelkov ENERGETIX-SANOVITA: mlekom, tonikom, Detoxamin pudrom in 
regenerativno kremo. Novi brisi so pokazali, da so paraziti v koži v normalnem številu, s katerim 
vsi živimo, boleča vnetja so se vidno umirila, sreče zaradi tega pa vam ne morem opisati, lahko vam 
le zaželim, da jo sami doživite.

Zorana Aleksić, dipl. kozmetolog-estetik,
strokovna sodelavka Energetixa

Neke noči me je pričel mučiti zobobol, občutila sem kljuvanje 
in vedela sem, da gre za gronolom. Okoli zoba sem nanesla 
Detoxamin puder in v nekaj sekundah sta tako bolečina kot 
kljuvanje prenehala. Naslednji dan sem obiskala zobozdravnika, 
ki mi je brez težav očistil korenino. Moja druga težava se 
navezuje pri pojavu kožnega znamenja na glavi, ki je bilo zelo 
boleče. Zaradi suma maligne alteracije me je hčerka nagovarjala, 
naj opravim biopsijo, vendar sem prej želela preveriti učinek 
Detoxamina. Na prej omenjen boleč predel sem posipala 
Detoxamin puder, ponoči na temenu nosila magnetno ploščico 
in z dotikanjem ugotovila, da se kožna sprememba zmanjšuje.
Tudi bolečina je postajala vedno manjša in po desetih dnevih se 
je sprememba povsem pozdravila. 

Dr. Jelisaveta Kunosičkozmetika  z zeolitom
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Ker sem imel dolgoletne težave z mastnimi lasmi in prhljajem in za to nisem našel rešitve, 
sem se odločil za naravne izdelke. Kozmetoterapijo so mi sestavili v Sanovitinem svetovalnem 
centru: predstavljala je namakanje lasišča z magnetno vodo, nato utiranje Detoxamin pudra in 
oljne emulzije. Glavo sem nato ovil s folijo, da bi se pore na lasišču čimbolj odprle, na koncu pa 
sem glavo ovil še v toplo brisačo. Tak ovoj sem na glavi pustil 45 minut, nato pa sem lase umil 
z naravnim šamponom. V manj kot mesecu dni sem uspel zmanjšati prhljaj za 80 %, lasje pa 
se mi zdaj precej počasneje mastijo. Zelo sem zadovoljen, s tretmajem bom nadaljeval, dokler 
popolnoma ne rešim težav s prhljajem. 

Predrag Orel

Genetsko gledano, je moja koža čista in zategnjena. Motili so me glivični madeži na vratu, ki 
pozimi niso bili tako izraziti, poleti pa so zelo potemneli in se širili od vratu k ramam in prsim. 
Izgledali so kot dvojna koža, ki se globlje lušči. Kupila sem Sanovitino kremo proti gubam, 
Pro-Youth Nutriance, in jo pričela uporabljati, a lahko rečem, da ne prav redno. To, da madeži 
niso bili več tako očitni, nasprotno, postajali so vse bolj bledi, je pravzaprav opazila sodelavka, 
ki je po poklicu kozmetičarka. Potem ko me je nekaj časa opazovala, me je vprašala, kaj sem 
uporabljala, da so madeži tako zbledeli, in šele tedaj sem ugotovila, da je temu res tako. Madežev 
še danes ni in nimam razloga, da bi dvomila v učinek teh izdelkov. 

Slađana Zadravković

Po poklicu sem dipl. ing. kmetijstva in delovni čas preživim na prostem, s tem pa kožo
izpostavljam raznim zunanjim vplivom. Na različne načine in z različnimi kozmetičnimi izdelki
sem poskušala zaščititi svojo kožo. Rezultat je bil vedno enak: koža, ki se hitro zasiti preparata
in je še naprej suha ter boleče zategnjena. Po določeni kozmetoterapiji uporabljam Energetix
Sanovitino mleko za čiščenje, tonik za čiščenje in toniziranje, serum proti gubam, kremo proti
gubam in nočno kremo. Po šestih tednih uporabe moja koža ni več zategnjena in na dotik ni več
hrapava. Je elastična in hidrirana. Ta izkušnja je zame dragocena, saj sem se prepričala, da moja
koža lahko izgleda lepo in zdravo ter negovano ves dan. 

Bojana Šaponjič

IZKUŠNJE UPORABNIKOV KOZMETIKE

kozmetika  z zeolitom
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Z nošenjem magnetnega nakita sem se rešila mnogih zdravstvenih težav, najbolj pa so
me mučile hormonske spremembe in nizek krvni pritisk. Ugotovila sem, da se z magneti počutim
mnogo bolje in s tem nadaljevala, odločila pa sem se tudi za kozmetiko Sanovita. Moj obraz je
bil prekrit z rdečimi lisami. Imela sem vrsto dermatitisa, ki me je mučil že drugo leto. Preizkusila
sem različne kreme, raztopine in emulzije, ki mi jih je predpisal dermatolog, a vse je delovalo le
kratek čas. Po dveh tednih uporabe Sanovitine regenerativne kreme je moj obraz postal čist in
brez rdečih lis. Naposled ni bilo več pekočega občutka, srbenja in rdečice. Sedaj sem mirna in rada
priporočam Sanovitine izdelke vsem, ki imajo težave.

Z zahvalo podjetju Energetix, Biljana Pejčić 

Po težkem padcu sem dobila poškodbe desnega kolena, kolka, rame, glave in obraza. Z uporabo 
magnetov je izginila bolečina, na odrgnine pa sem nameščala hladne obloge s Sanovitinim 
tonikom za čiščenje obraza (hladila sem ga v hladilniku), vtirala sem Detoxamin puder in na 
koncu nanašala nočno kremo. Po štirih dneh terapije so izginile modrice in otekline, tako da sem
lahko celo šla ven iz hiše. Hvala Energetixu, da je plasiral kozmetiko Sanovita, ki predstavlja pravi
naravni balzam. 

Radmila Tomić

Dr. Ljiljana Škrbić je delala in živela v Švici do upokojitve in lahko si je privoščila najdražjo 
kozmetiko. Prišel je trenutek, ko na obraz ni mogla nanesti niti ene kreme več, saj ji je vsaka 
povzročila alergijsko reakcijo v obliki rdečih lis ter neznosno srbenje. Imela je težavo, kaj 
sploh uporabiti, koža je potrebovala izredno vlažnost, saj je sčasoma postajala vse bolj suha. 
Uporabljala je le lekarniško kremo Pantenol in še ta ji včasih ni ustrezala. Ko se mi je potožila, 
sem ji priporočila kozmetiko Sanovita. V prvih treh dneh so se pokazale reakcije nanjo v obliki 
še izrazitejših rdečih lis. Potem ko se je koža prilagodila naravnim sestavinam, je moji prijateljici 
naša kozmetika vse bolj ustrezala. Danes ne gre nikamor več brez kozmetike Sanovita in je 
hvaležna podjetju Energetix, da trži tako kvalitetno kozmetiko.

Slavica Lajić Branković

IZKUŠNJE UPORABNIKOV KOZMETIKE

kozmetika  z zeolitom
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