
Akıllı İyonize Mineral Teknolojisi

• Kombinatoryal Optimizasyon Sentez; saf, doğal 

ve etkin mineral moleküllerini elde etmek için 

matematiksel modelleme ve yapay zekâ

tekniklerinin yüksek teknoloji ile kullanıldığı 

üretim tekniğidir. 

• Bu yöntem kullanılarak, minerallerin vücudumuz 

için en etkin ve biyo-uyumluluk açısından en 

efektif formuna getirilmesine Akıllı Mineral 

Teknolojisi denmektedir.

• Dünyanın ilk ve tek akıllı iyonize mineral 

teknolojisi, hücrelere yüksek emilim sağlamakta, 

yaşam için gerekli olan mikromineral ihtiyacını 

karşılamakta.

GİZLİ ve KURUMA ÖZELDİR
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• Ar-Ge İsviçre: 30 yıllık kapsamlı mineraloji deneyimi

• Geliştirme sürecinde geniş yelpazede, yeni ürün portföyü

• Akıllı mineral kombinasyonuyla özel olarak formülize edilmiş 9 farklı ürün

• Onaylanmış mineral kaynakları

• Üretim Türkiye: Yüksek nitelikli profesyonel ekip

• Uluslararası kalite standartları

• Analiz yöntemleri: 

• Mikrobiyoloji

• Kombinatoryal Optimizasyon Sistemi

• Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi (HPLC)

• Gaz Kromatografisi (GC)

• Ultraviyole – Görünür Spektroskopi (UV-Vis)

• Kızılötesi (FTIR)

• Partikül Boyutu Analizörü

• Yıllık 1+ milyon sıvı ton üretim kapasitesi

• Miligram/gram/kilogram ölçeği

• Sitotoksik bileşikler için muhafaza kolaylığı
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Hücresel Elementleri 
Dengeleyerek

• Bağışıklık sistemini ve 
normal fonksiyonlarını 
destekler.

• Bedenin sağlıklı denge 
(homestazis) halinde 
kalmasını sağlar.

• Bağışıklık sisteminin virüs, 
bakteri, çevresel toksin vb 
faktörlere karşı güçlü yanıt 
vermesini sağlar.

• Bedenin gün içerisinde 
ihtiyaç duyduğu enerjiyi, 
efektif şekilde 
karşılamasını sağlar.
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Hücresel Elementleri 
Dengeleyerek

• Sağlıklı sindirim ve 
sağlıklı bağışıklığı
destekler.

• Mide-bağırsaktaki 
inflamasyon ve yaraların 
düzelmesine yardımcı olur.

• Bağırsak mikrobiyotasının 
düzelmesine ve sağlıklı 
floraya destek olur.

• Mikro mineral eksiklik ve 
dengesizliği gidererek, 
gastrointestinal sistemin 
iyileşmesini destekler.

Hücresel Elementleri 
Dengeleyerek

• Metabolik dengesizliklerin 
düzelmesine yardımcı olur.

• Kan şekeri dengesini sağlar 
ve insülin yanıtının sağlıklı 
işlemesine destek olur.

• Karaciğer başta olmak 
üzere dokularda biriken 
toksinlerin temizlenmesine 
ve detoksuna yardımcı 
olur.

• Nörotransmiterlerin 
sağlıklı çalışmasına ve 
yüksek kognitif 
fonksiyonların 
sağlanmasına yardımcıdır.

Hücresel Elementleri 
Dengeleyerek

• Kronik hastalıklarda 
konvansiyonel tedavinin 
getirdiği yan etki riskini 
azaltır.

• Mitokondriyal oksidatif 
stresi engeller.

• Mitokondriyal disfonksiyon 
riskini azaltır, yorgunluk –
halsizlik gibi problemlere 
karşı kullanılabilir.

Hücresel Elementleri 
Dengeleyerek

• Özellikle hareket 

sisteminde sorun yaratan 

inflamatuar süreçlerin 

kontrolünü sağlar.

• Kas ve eklem ağrılarının 

azalmasına yardımcı olur.

• Eklem ve kıkırdak 

yapısını besleyen mikro 

elementlerin dengeli ve 

efektif şekilde alınmasını 

sağlar.
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