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Zestaw Telomer System Bell Visage
z kapsułkami doustnymi
Obecność korzenia tarczycy bajkalskiej wspomaga odnowę komórkową, zwłaszcza w obrębie skóry 
oraz redukuje przebarwienia wynikłe z nadmiernego opalania się (chroni przed promieniowaniem 
UV). Ze względu na zawartość ekstraktów z owoców aronii, żurawiny, borówki, ze skórek winogron, liści 
zielonej herbaty i witaminy C, preparat ułatwia obronę organizmu przed wolnymi rodnikami. Ekstrakt 
z liści zielonej herbaty wspomaga spalanie tkanki tłuszczowej. Preparat wspomaga prawidłowe 
trawienie i funkcjonowanie przewodu pokarmowego, w tym jego odtruwającą funkcję ze względu 
na zawartość kłącza imbiru i kory cynamonowca. Obecność ziela skrzypu stymuluje moczopędną 
i odtruwającą funkcję nerek oraz poprawia kondycję włosów, skóry i paznokci.

Innowacyjna
formuła przeciwstarzeniowa



Ekstrakt z korzenia
tarczycy bajkalskiej

Innowacyjna formuła przeciwstarzeniowa opracowana przez Laboratorium Medycyny Naturalnej 
BONIMED oparta jest na składnikach czynnych zawartych w ekstrakcie z korzenia tarczycy bajkalskiej. 
Jej korzystny efekt został wykazany w badaniach in vitro na fibroblastach (komórkach tkanki łącznej) 
oraz potwierdzony w testach in vivo przeprowadzonych na grupie kobiet ze skórą dojrzałą. Substancje 
aktywne zawarte w ekstrakcie są w stanie stymulować podziały w komórkach, które przestały się już 
dzielić i weszły w okres senescencji. Składniki czynne zawarte w recepturze kosmetyków serii Telomer 
System Bell Visage zwiększają elastyczność i jędrność skóry. Nie tylko zapobiegają powstawaniu 
zmarszczek (poprzez hamowanie procesów oksydacyjnych), ale także redukują te już istniejące.

Po 2 miesiącach stosowania kremów z ekstraktem z tarczycy 
bajkalskiej uzyskuje się efekt w postaci skóry o około 10 lat młodszej. 
Zwiększa się jej elastyczność i jędrność o około 12,5% a zmarszczki 
redukują się o około 13%. Kremy naturalnie chronią przed 
promieniami UVA i UVB, rozjaśniają przebarwienia i neutralizują 
wolne rodniki.



Dobry krem przeciwzmarszczkowy to podstawa pielęgnacji skóry już od 35 roku życia. Nie tylko opóźni 

proces starzenia, ale też wygładzi skórę i zlikwiduje drobne zmarszczki. Podstawową substancją 

aktywną zawartą w naszych kremach jest bajkalina, pozyskana z korzenia tarczycy bajkalskiej. 

Związek ten spłyca zmarszczki elastyczne i ujędrnia skórę oraz redukuje przebarwienia skóry.

Telomer System
Bell Visage Night

Telomer System
Bell Visage Day

Krem na dzień 
Dodatkowo wzbogaciliśmy nasz krem o:
-  koenzym Q10, który odpowiedzialny jest za metabolizm w każdej 
komórce przez co stymuluje ich regenerację i skóra dłużej 
zachowuje jędrność. W połączeniu z witaminą E, która w dużych 
ilościach występuje w oleju arganowym, hamuje powstawanie 
wolnych rodników,

-  kwas hialuronowy przywraca nawilżenie i ujędrnia skórę, zwiększa 
jej gęstość i sprężystość.

Krem na noc
W formule kremu na noc , oprócz wyjątkowych właściwości bajkaliny, 

skupiliśmy się na dobroczynnych właściwościach naturalnego 

oleju z pestek winogron przeciwdziałając zmęczeniu i starzeniu 

się skóry. Składniki te wspomagają procesy jej oczyszczania oraz 

działają antyseptycznie i ochronnie.

Regeneracja na poziomie 
komórkowym



Olej arganowy 
Idealnie nadaje się do pielęgnacji skóry, doskonale 
nawilża, jest świetny do kąpieli. Ma silne działanie 
regenerujące, ujędrniające i odżywcze. Doskonale 
wzmacnia suche, zniszczone i kruche włosy oraz 
rozdwajające się paznokcie.
Ponadto zastosowanie go podczas masażu ciała 
poprawia elastyczność skóry.

Skóra, włosy, paznokcie



Laboratorium Medycyny Naturalnej BONIMED opracowało 
nową serię kosmetyków do najbardziej wymagających 
pielęgnacji części ciała. Z myślą o klientach zostały 
w nich zawarte wyjątkowe składniki, w celu jak najlepszej 
skuteczności. Podstawą tych preparatów są oliwa z oliwek 
oraz ekstrakt z tarczycy bajkalskiej.
Oliwa z oliwek zawiera liczne, bardzo ważne dla 
organizmu kwasy tłuszczowe doskonałe dla skóry suchej 
i niedostatecznie ukrwionej. Zawarte w oliwie substancje 
przeciwutleniające spowalniają procesy starzenia się 
komórek oraz chronią przed wolnymi rodnikami, które 
powodują ich uszkodzenia.
Ekstrakt z tarczycy bajkalskiej jest silnym antyoksydantem 
przez co łagodzi podrażnienia, stany zapalne i alergiczne 
skóry. Bajkalina posiada zdolność przedłużania życia 
komórek, przez co proces starzenia zostaje spowolniony, 
a skóra zyskuje młody wygląd. Odnowiona struktura skóry 
zyskuje szereg zauważalnych korzyści, takich jak poprawa 
kondycji i wyglądu oraz odpowiednią funkcjonalność 
i wytrzymałość na uszkodzenia. Ponadto ekstrakt z tarczycy 
bajkalskiej tworzy naturalną barierę chroniąc przed 
szkodliwym działaniem promieni słonecznych.

Olśnij swoim wyglądem



Zarówno Serum do szyi i dekoltu, jak i Krem pod oczy 
z serii Telomer System Bell Visage zawierają koenzym 
Q10, który odpowiedzialny jest za metabolizm w każdej 
komórce, przez co stymuluje ich regenerację i skóra dłużej 
zachowuje jędrność. W połączeniu z witaminą E, również 
zawartą w tych preparatach, hamowane jest powstawanie 
wolnych rodników. Preparaty te posiadają też kwas 
hialuronowy, który przywraca nawilżenie i ujędrnia skórę, 
zwiększając jej gęstość i sprężystość.
Ponadto Krem pod oczy zawiera ekstrakt z róży oraz 
destylat oczarowy, które odpowiadają za regenerację 
i ukrwienie wrażliwej skóry wokół oczu. Redukują również 
cienie oraz zmarszczki w okolicach oczu.

Skóra jest narażona na czynniki środowiskowe zarówno 

latem jak i zimą, dlatego należy zadbać o jej pielęgnację 

w każdym okresie roku. Jak wiadomo, dłonie są wizytówką 

kobiety, przez co wymagają ciągłego nawilżenia. 

Natomiast skóra ramion, piersi, brzucha, ud i pośladków 

potrzebuje, oprócz nawilżenia, również ujędrnienia oraz 

świeżości. Zapewni to między innymi olej arganowy 

znajdujący się w Kremie do rąk i Balsamie do ciała z serii 

Telomer System Bell Visage.

serum do szyi
i dekoltu

krem do rąk balsam do ciała

krem pod oczy



Zestaw Perfect System Bell Visage
z kapsułkami doustnymi
Preparat zawiera witaminy B1, B2, B3, B5, B12, C i E oraz 

krzem, cynk, jod i selen, które są niezbędne do utrzymania 

prawidłowego wyglądu skóry i paznokci. Ekstrakt z ziela skrzypu 

i ziela pokrzywy wspomaga funkcjonowanie nerek poprzez 

stymulację odtruwającą i moczopędną. Natomiast zawarta 

w preparacie miedź zapewnia odpowiednią pigmentację 

skóry i włosów nadając im również sprężystości, a tym samym 

wytrzymałości na uszkodzenia. Ponadto zawartość cynku 

wzmacnia strukturę kości chroniąc przez złamaniami.

Z myślą o walce
z niedoskonałościami



Po dzisiejszy dzień trądzik kojarzy się z hormonalną 
burzą okresu dojrzewania. Nic bardziej mylnego. 
Coraz częściej problem ten towarzyszy osobom, 
które dawno ukończyły 20 lat. Ostra postać trądziku, 
obejmująca głębsze warstwy skóry, objawia się 
ropnymi krostami związanymi ze stanami zapalnymi. 
Wymaga profesjonalnego leczenia dermatologicznego 
poprzedzonego próbą zdiagnozowania przyczyny 
pojawiających się zmian chorobowych - bardzo 
często związane są one z zaburzeniami gospodarki 
hormonalnej organizmu. Łagodniejszy trądzik, 
przyjmujący postać zaskórników, wyprysków, 
pojedynczych krostek, może być z powodzeniem 
niwelowany za pomocą odpowiedniej, systematycznej 
pielęgnacji. 
Nie tylko trądzik stanowi coraz bardziej powszechne 
utrapienie związane z wyglądem i kondycją 
skóry. Dotkliwy problem stanowią również, często 
bezpośrednio z nim związane, blizny i przebarwienia, 
które niejednej osobie spędzają sen z powiek. 
W związku z tym w Laboratorium Medycyny Naturalnej 
Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza opracowano 
formułę mającą na celu skuteczną pielęgnację skóry 
z niedoskonałościami. Zestaw Perfect System Bell 
Visage zawiera dwa kremy: do stosowania na noc i na 
dzień oraz suplement diety Dermobon. 
Perfect System Bell Visage Night to krem, który 
intensywnie „pracuje” nad skórą użytkownika w nocy. 
Zawiera w swoim składzie 5% kwasu azelainowego 
o udokumentowanym działaniu antybakteryjnym, 
przeciwzapalnym i przeciwstarzeniowym (redukuje 
ilość wolnych rodników). Kwas ten zapobiega 
powstawaniu zaskórników poprzez wpływ na 
proces końcowej keratynizacji mieszków włosowych 
i redukcję nadmiernego rogowacenia naskórka. 
Przeciwdziała rozkładowi łoju i lipidów na składniki 

drażniące i nasilające zmiany trądzikowe. Dodatkowo 
redukuje przebarwienia i drobne blizny po trądziku 
czy opryszczce, co związane jest z jego działaniem 
złuszczającym i rozjaśniającym (hamuje wzrost 
i nadczynność melanocytów). Wszechstronne działanie 
głównego składnika czynnego sprawia, że krem Perfect 
System Bell Visage Night zalecany jest do pielęgnacji 
skóry trądzikowej (w tym skóry dotkniętej trądzikiem 
różowatym), z tendencją do zapalenia mieszków 
włosowych, łuszczycowej, a także skłonnej do rumienia 
i przebarwień, oraz do pielęgnacji skóry naczynkowej, 
jako substancja złuszczająca nie niosąca ryzyka 
uszkodzenia naczyń włosowatych. 
Krem na dzień Perfect System Bell Visage Day 
pozwala na intensywną regenerację i odżywienie 
skóry każdego typu. Doskonałe właściwości 
pielęgnacyjno-odmładzające zawdzięcza bogatej 
formulacji - zawiera składniki czynne, takie jak 
oleje i ekstrakty roślinne, gliceryna, witamina E oraz 
koenzym Q10 i kwas hialuronowy. Olej z pestek 
winogron i olej arganowy nawilżają, ujędrniają 
i poprawiają elastyczność skóry. Działają regeneracyjnie 
i odmładzająco. Ekstrakty z nagietka, rumianku, fiołka, 
krwawnika i babki lancetowatej posiadają właściwości 
antyseptyczne i przeciwzapalne, łagodzą podrażnienia 
i zaczerwienienia, a także redukują nadmiar sebum 
i zapobiegają powstawaniu wyprysków. Witamina E jest 
silnym antyoksydantem, dzięki czemu wykorzystywana 
jest jako środek przeciwstarzeniowy. Udowodnione 
działanie odmładzające posiadają również kwas 
hialuronowy i koenzym Q10. Nie tylko redukują ilość 
wolnych rodników, spowalniając procesy starzenia 
skóry, ale według przeprowadzonych badań spłycają 
istniejące już zmarszczki. Receptura kremu zawierająca 
składniki oleiste oraz stosunkowo wysoka zawartość 
procentowa koenzymu Q10 pozwala na jego efektywną 

absorbcję nie tylko do wierzchniej warstwy skóry, ale 
do naskórka i skóry właściwej. Krem Perfect System Bell 
Visage Day doskonale komponuje się z kremem Perfect 
System Bell Visage Night, regenerując i nawilżając 
w dzień skórę poddaną w nocy działaniu kwasu 
azelainowego, ale może być również z powodzeniem 
stosowany indywidualnie. Rewitalizuje, nawilża i działa 
przeciwstarzeniowo w odniesieniu do skóry każdego 
typu. 
W skład zestawu Perfect System Bell Visage poza 
dwoma kremami wchodzą kapsułki Dermobon 
dostarczające organizmowi minerałów, witamin 
i surowców roślinnych o udokumentowanym, 
prozdrowotnym działaniu na skórę. Preparat, działając 
od „wewnątrz”, poprawia wygląd skóry ze względu 
na zawartość witamin B1, B2, B3, B5, B6, B12, C i E oraz 
krzemu, cynku, jodu i selenu. Ziele skrzypu i pokrzywy 
stymuluje odtruwającą funkcję nerek, co wspomaga 
usuwanie toksyn z organizmu przez układ moczowy. 
Substancje szkodliwe w mniejszym stopniu oddziałują 
wówczas na skórę, w mniejszym stopniu są również 
przez nią wydalane. Cynk, mangan, miedź i selen 
chronią skórę przed negatywnym wpływem wolnych 
rodników, dodatkowo miedź wpływa na jej właściwą 
pigmentację. 
Szerokie spektrum działania, które dotyczy zestawu 
Perfect System Bell Visage, sprawia, że wypróbować go 
powinien każdy, komu zależy na zdrowym i pięknym 
wyglądzie skóry. Krem na noc polecany jest w walce 
z niedoskonałościami, natomiast krem rewitalizujący 
na dzień oraz suplement diety Dermobon poprawiają 
kondycję każdego typu skóry, zarówno u osób starszych 
i młodszych, sprawiając, że jest ona nawilżona 
i odżywiona oraz wygląda młodo i promiennie. 

Perfekcyjna skóra
każdego dnia



Krem na dzień 
o bogatej recepturze zapewniającej pielęgnację i odmłodzenie zawita:
Ekstrakty z: nagietka, rumianku, fiołka, krwawnika i babki lancetowatej:
• redukcją nadmiar sebum, zapobiegają powstawaniu wyprysków
• łagodzą podrażnienia i zaczerwienienia
• posiadają właściwości antyseptyczne i przeciwzapalne
Koenzyn Q10, kwas hialuronowy, witamina E:
• udowodnione działanie przeciwstarzeniowe
• widoczna redukcja zmarszczek
Oleje z pestek winogron i arganowy oraz gliceryna:
• nawilżenie
• regeneracja
• odmładzanie
• poprawa elastyczności i ujędrnienie

Krem na noc
z kwasem azelainowym polecany do pielęgnacji skóry:
• trądzikowej
• skłonnej do podrażnień i zaczerwienień
• z tendencją do zapalenia mieszków włosowych
• naczynkowej
Działanie kwasu azelainowego:
• antybakteryjne i przeciwzapalne
•  zapobiegające powstawanie zaskórników poprzez wpływ na 
proces końcowej keratynizacji mieszków włosowych i redukcję 
nadmiernego rogowacenia naskórka

•  przeciwdziałające rozkładowi łoju i lipidów na składniki drażniące 
i nasilające zmiany trądzikowe

•  redukcja przebarwień po trądziku i opryszczce oraz przebarwień 
posłonecznych

Perfect System
Bell Visage Night

Perfect System
Bell Visage Day

Z myślą o walce
z niedoskonałościami



Cellulit jest zmianą wyglądu skóry pojawiającą 
się przede wszystkim u kobiet i dotyczy aż 80% 
żeńskiej populacji. Mimo, że defekt nie wpływa 
na witalność organizmu to mocno oddziaływuje 
na psychikę i pogarsza samopoczucie.
Powstawanie cellulitu ma związek z układem 
włókien kolagenu w skórze. U mężczyzn włókna 
te są splecione i ustawione bardziej poziomo. 
Utrudnia to uwidacznianie się tkanki tłuszczowej 
na powierzchni skóry. U kobiet natomiast układ 
włókien kolagenu jest bardziej pionowy, co 
umożliwia łatwiejsze przenikanie zrazików tkanki 
tłuszczowej. Przybiera to charakterystyczną 
formę podobną do skóry pomarańczy. 
Tworzenie się cellulitu zależy od wielu czynników. 
Nie na wszystkie niestety można mieć wpływ. To 
co sprzyja jego powstaniu i co zależy od nas to:
•  siedzący tryb życia,
•  używki,
•  dieta bogata w cukier, białe pieczywo, potrawy 

smażone, wędzone, peklowane,
•  zbyt wysokie obcasy i zbyt obcisłe stroje,
•  niektóre preparaty hormonalne zawierające 

estrogeny.
Cellulit rozwija się fazami. Im wcześniej będziemy 
interweniować, tym lepsze będą efekty.
Pozbycie się celulitu, nie jest rzeczą prostą, 

wymaga połączenia kilku metod. Na czoło 
wysuwają się odpowiednie ćwiczenia fizyczne, 
które zwiększają napięcie mięśni ud i mięśni 
pośladkowych ale nie tylko. Ważną rolę 
odgrywa masaż stosowany w celu pobudzenia 
usuwania płynu tkankowego i poprawy drenażu 
limfatycznego. 
Leczenie cellulitu skierowane jest na następujące 
obszary:
•  redukcję nadmiernej ilości tkanki tłuszczowej,
•  redukcję obrzęków,
•  pobudzenie mikrokrążenia,
•  pobudzenie fibroblastów do tworzenia nowego 

kolagenu.
Fitoterapia ma zastosowanie w przypadku 
cellulitu i prowadzona jest w wielu kierunkach. Po 
pierwsze stosuje się surowce zielarskie mające na 
celu przyśpieszenie spalania tkanki tłuszczowej. 
Wykorzystuje się preparaty ziołowe zawierające 
wyciąg z owoców garcynii kambodżańskiej, 
CLA a także preparaty zawierające kofeinę. 
Drugą grupą produktów, które polecane 
są w przypadku celulitu to zioła 
o działaniu poprawiający krążenie 
krwi żylnej i limfy, które 
jednocześnie działają 

przeciwobrzękowo. Typowym ziołem 
działającym w tym kierunku jest wyciąg 
z owocu kasztanowca. Trzecia grupa surowców 
zielarskich mająca zastosowanie u osób ze 
„skórką pomarańczową” to ekstrakty z owoców 
jagodowych, tj. aronia, żurawina, borówka 
czarna, a także zielona herbata. Wykazują 
one działania głównie antyoksydacyjne 
i odtruwające.
Stosowanie trzech ww. grup surowców daje efekt 
poprawy po 3 do 6 miesięcy ich stosowania. 

Jak skutecznie radzić 
sobie z cellulitem?



Pożegnanie
z cellulitem

Vitalbon 

Suplement diety

-  ekstrakt z  zielonej herbaty wspomaga 

spalanie tkanki tłuszczowej

-  kłącze imbiru i  kora cynamonowca 

wspomaga prawidłowe funkcjonowanie 

przewodu pokarmowego

-  ziele skrzypu stymuluje moczopędną 

i odtruwającą funkcję nerek

Adipobon mono
Suplement diety

-  zawartość owoców Garcinia cambogia 

pomaga w kontroli masy ciała

-  preparat zmniejsza odkładanie tłuszczu 

i zmniejsza apetyt

-  dostarcza organizmowi CLA (sprzężony kwas 

linolowy), który wspomaga spalanie tkanki 

tłuszczowej

BONIMED, 34-300 Żywiec, ul. Stawowa 23, tel. 33 861 86 71
www.bonimed.pl, www.facebook.com/ZiolaDlaZdrowia




