
Energie litosféry 
a efekty kvantové nelokálnosti 
přenosu elektronů do organismu
pro krásu pokožky a zdraví těla. 
Kosmetická suspenze «TINOWA®»
se solí hořčíku a bromidů (Bišofit)
v kombinaci s balneologickým peloidem 

Masky, místní aplikace na tělo, koupele 
Vážený zákazníku!
Prosím přečtěte si návod pečlivě, protože obsahuje důležité informace o tom, 
jak můžete použít kosmetikou suspenzi, která má širokou škálu použití pro 
vaše zdraví. Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se na svého lékaře.
I. Zhodnocení bezpečnosti kosmetické suspense pro bezpečnost 
dle zdraví člověka: Chemická a mikrobiologická laboratoř Bureau 
Veritas akreditovaná ČIA, ev.č.1082, protokol o zkoušce č. 767/12 ze 
dne 27.03.2012, posudek č.j. 1603121 ze dne 25.05.2012. Kosmetické 
prostředky bezpečné pro zdraví osob při použití deklarovaným způsobem. 
Registr systému KOPR – login TI236ATR. 
II. Mezinárodní název kosmetické suspenze (MSP) : Magnesium 
suspension with Peloid
III. Obchodní název kosmetické suspenze – «Tinowa®»
IV. Základní složení suspenze -  přírodní magnéziové soli Bishofitu (50%) a suspenze 
balneologického peloidu (50%).  Značení ingrediencí: PEAT, MAGNESIUM CHLORIDE
V. Přidané možné látky k základní směsi. Přírodní magnéziové soli Bishofitu 
se suspenzí peloidu jsou produkovány v čisté podobě, či v kombinaci s přidaným 
přírodním medem nebo přírodními oleji, jako jsou například: olej s jalovcem, 
smrkový olej, eukalyptový olej, olej ylang-ylang, kafrový olej, levandulový olej, 
majoránkový olej, jedlový olej, rozmarýnový olej.
VI. Informace o kosmetické suspenze:
 Peloid (výroba v Německu), neboli rašelinové bahno, obsahuje 
účinné antioxidanty, včetně biologicky aktivně nestabilních sloučenin 
kyslíku, které jsou donátory elektronu – obnoviteli fáze asociované 
vody ve strukturách membrán buněk.  Fyziologicky aktivní sloučeniny, 
zahrnuty do peloidu, a nestabilní anion-radikální sloučeniny kyslíku, které 
jsou produkty katalýzy, zajišťují obnovení buněčného metabolismu 
prostřednictvím aktivace energo-poskytované funkce mitochondriích 
buněk a posílení imunitního systému organizmu -  jeho regulační funkce 
a ochrany před volnými radikály, jako příčina předčasného stárnutí.
 Bishofit obsahuje významná množství hořčíkové soli a bromidy. 
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Biologický účinek hořčíkové soli spočívá v zajištění práce buněk mitochondrií 
a syntézu buňkami více než 300 enzymů, a také obnovu regulačních funkcí 
buněk, zaměřených na řízení vápníkovými kanály. Hořčík stimuluje ochranné 
a regenerační procesy v kůži a přilehlých tkáních, zajišťuje protizánětlivý 
účinek přes aktivaci buněčné imunity, zmírňuje spazmy cév v hypertenze a 
srdeční bolesti, bronchospasmus při bronchiální astma, spazmy střeva atd. 
V kombinaci s peloidem poskytuje účinnější absorpci hořčíku, ionty bromu a 
dalších esenciálních elementů, což výrazně zlepšuje jejích fyziologický účinek, 
účinně snižuje nervovou podrážděnost a poskytuje obnovení kortiko-viscerální 
regulace, spojené s žaludečními vředy a duodeny, a také v počáteční fázi 
hypertenze.
 Kombinace  suspenze peloidu, hořčíkové soli a bromidů podporuje 
tvorbu kolagenu, který stimuluje omlazující regenerací buněk a zpomaluje 
proces stárnutí. Zvýšení hydratace kožních buněk poskytuje další „stahovací“ 
efekt, což dodává pokožce její zdravý vzhled, hladkost, odstranění vrásek a 
hojení drobných ran. Přítomnost bromidu v koupelové sadě pomáhá odstranit 
deprese, špatné nálady, dává hluboký a zdravý spánek a po probuzení velkou 
náladu a energii života. Koupel se suspenzí je účinná při onemocnění kůže, 
jako je například psoriáza, dermatózy a výrazně zlepšuje práce kapilárního 
systému na kůži.
VII. Použití: použití kosmetické suspenze «Tinowa» se doporučuje:
 kosmetické máský s suspenze pro obličej a tělo.
 lokální aplikace pro péči o tělo, o svaly a klouby organizmu.
 ozdravné koupele pro zlepšení pokožky, odstranění emocionálních 
stresů a únavy, zlepšení prokrvení pokožky a kardiostimulačního 
a nervového systému, zlepšování stavu pokožky.

 A. Kožní aplikace s kosmetické suspenze «Tinowa». Již od starověku 
lidé používali peloid při různých neduzích spojených s porušováním regulace 
osteogeneze, funkce buněčných membrán, elastičnosti a průchodnosti cév 
a žil, protože elektron-donorová aktivita suspenze má systémové působení 
na buněčný metabolismus, které poskytuje široké spektrum léčivých a 
regeneračních efektů, včetně zlepšení pokožky, stejně jako zlepšení činnosti 
pohybového aparátu člověka, zrušení syndromu bolesti kloubů, důsledky 
zranění a zlomeniny končetin a páteře, protahování vazů, šlach a svalů. Díky 
bohatému obsahů biologicky aktivních  stopových prvků, aminokyseliny, 
vitamíny, minerály a enzymy peloid a to nejen aktivním působením na 
buněčné membrány a aktivuje jejich aktivitu, ale také poskytuje vysokou 
penetrační schopnost těchto látek přes póry kůže.
 Způsob používaní:
 1. Kosmetické masky na obličej se suspenzí «Tinowa».  Suspenze 
«Tinowa» se používají jako omlazující a kosmetické masky na obličej, 
vlasy a oblast dekoltu při teplotě 36 – 38°С po dobu 15/20 minut. Po té 



omyjte čistou vodou. Suspenze pro masky lze smíchat s přírodním medem, 
možno přidat přírodní jogurt a rostlinný oleje založených na individuální 
snášenlivosti.
 Masky suspenze také pomáhají k odstranění toxinů přes póry kůže 
a prostřednictvím lymfatické drenáže, přispívají k ozdravení mineralizace 
kožních buněk, a oxidační vlastnosti pomohu zpomalit změny související 
s věkem.  
 Dodatečné obohacování peloidní směsi přírodním medem výrazně 
zvyšuje jeho léčivé vlastnosti, které poskytují regenerační vlastnosti 
aplikačních masek.

 2. Lokální aplikace - kosmetické aplikace suspenze «Tinowa». 
Způsob používaní: směs se nakládá v husté vrstvě na různé části těla (místa 

umístění jsou uvedena v grafice) v závislosti na stavu pacienta a individuální 
toleranci, po nanesení suspenze se překryje fólií, a přes folii překryje teplým 
termoforovým polštářem. Doporučená teplota suspense aplikace - 39 až 41°C. (Obal 
suspense vyhřívat ve vodě). Doba trvání kožních aplikací 20 - 30 minut. Po uplynutí 
této doby se místa nanesená suspenzí opláchnou čistou vodou bez použití šamponu 
a mýdla, přikryjí teplým hadříkem, nebo nahřátým ručníkem a je třeba zůstat v klidu 
bez pohybu po dobu nejméně 30 minut.
Suspenze může efektivně působit v kombinaci s nesteroidními 
protizánětlivými léky při onemocnění pohybového aparátu.
 B. Vodní procedury s kosmetickou suspenzí  «Tinowa».
 1. Koupele se kosmetické suspenzi «Tinowa». Koupel se suspenzi 
«Tinowa» má blahodárné účinky na kůži, pokožka získává po koupeli 
zdravý lesk, pevnost a koupel zpomaluje proces předčasného stárnutí 
pokožky, preventivně působí na komplex pohybového aparátu člověka. 
Díky soli bishofit suspenze blahodárně působí na nervový systém, obnovuje 
energetické bilance, zlepšuje náladu.
 Návod k použití: Koupelovou kúru se kosmetické suspenzi «Tinowa» je 
doporučeno aplikovat nejméně 8-10x. Všeobecně se doporučuje používat 
koupelovou sadu do koupele a to 2-3 x týdně po dobu 4 týdnů. Lze doporučit kúru, 
která probíhá po dobu 4 týdnů formou koupele.
 Pacient se ponoří až ke krku. Pro stanovení individuální snášenlivosti 
působení kosmetické suspenze na kůži a organismus nesmí první 2-3 procedury 
trvat déle než 10 minut. Při dobré snášenlivosti se ostatní seance zvyšují až na 
25 minut. Při dobré snášenlivosti koupele s kosmetickou suspenzí «Tinowa» je 
doporučeno opakovat po dobu čtyř týdnů následovně:
1. týden - 3 x týdně -1 litr na koupel;   2. týden - 3 x týdně -1 litr na koupel
3. týden - 2 x týdně -1 litr na koupel;   4. týden - 2 x týdně -1 litr na koupel
Na jednu kúru je třeba 8-10 balení koupelové sady «Tinowa». Opakovat kúru lze po 
6 - 7 měsících.
Návod k použití: na jednu vanu vody (cca 100-150 litrů vody) přidáte 1,0 litr 



koupelnové sady, rozmícháte suspenzi a necháte uležet se po dobu 10 – 15 minut.  
Teplota vody na začátku koupání musí být 37 – 38°C. Doporučujeme ponořit 
zejména bolestivé části těla. Pokud je ve vaně prostor k pohybu, je možné provádět 
pohyb těla pro efektivně využití přijetí suspenze. Délka koupele by měla být od 15 do 
25 minut. Po působení koupelnové sady ve vodě nad 25 minut dochází k vyluhování 
látek s hygroskopickými vlastnostmi a pokožka ztrácí schopnost vázat vodu. Po 
ukončení koupele nepoužívejte mýdlo, ani šampóny. Minerály dostatečně odstraní 
nadbytečné tuky a špínu. Opláchněte tělo čistou vodou a ještě asi hodinu zůstaňte 
zabaleni v teple.
 Kdo je uživatelem: Koupel se suspenzi zejména pomáhají a chrání 
organismus při stresových zátěžích a zlepší energetiku organismu (politici, 
herci, hudebníci, lékaři, manažeři atd.), při sportovních aktivitách 
(fotbalisté, hokejisté, boxeři atd.), při práci na počítači, hudebních nástrojů 
(pianisty, houslisté atd.), řízení motorových vozidel, dlouhém sezení 
(administrativní pracovníky) atd. 
 2. Částečné koupele. Postiženým a starším osobám je pří prvních 
seancích doporučeno provádět částečné koupele, tj. ponořit se do úrovně 
hrudníku. 
 3. Místní koupele a aplikace pro ruce a nohy s kosmetickou 
suspenzí «Tinowa».
Za účelem zlepšení pleti, pro lokální regeneraci dermatitidy, problémy 
s klouby je možné aplikovat koupel ponořením jednotlivých částí těla - ruce, 
nohy, od paží po lokty, od nohou až ke kolenům. V tomto případě musí být 
dávkování následující: jeden díl suspenze na 50 dílů vody.  Teplota by měla 
být 37 až 39 ° C. Doba trvání 15-25 minut. Po dokončení by měla být ošetřená 
část těla zabalena vlněnou čistou látkou a je nutno odpočívat alespoň 30 
minut. 
 Kdo je uživatelem: místní koupele a aplikace suspenze pro ruce 
a nohy zejména pomáhají částím těla při práci na počítači, hudebních 
nástrojů, řízení motorových vozidel, dlouhém sezení, pří ručních 
pracích (maséři, pianisty, hudebníci, řemeslníky, projektanty atd.), při 
sportovních aktivitách (tenisté, lyžaři, běžci, skokaní, zápasníci) a také 
pro jiný profesí. Aplikace suspenze pro ruce má příznivý vliv na pokožku, 
posiluje nehty, poskytuje energii pohyblivosti článků prstů a usnadní ruce 
odevzdávat a přejímat životní energii (odevzdávat, generovat a pohlcovat), 
otevíraje energoinformační kanály.
 Kombinované působení bishofitu a peloidu poskytuje zlepšenou 
výkonnost pohybového aparátu člověka, zbavuje bolestného syndromu 
kloubů, důsledky úrazu a zlomeniny končetin a páteře, protahování vazů, 
šlach a svalů.



VIII. Registrační osvědčení peloidu: ЕС – ISO 13 485 : 2003
 Základní složení suspenze peloidu. Organické látky: výtažek z živice 
11,43%, rozpustné uhlovodany – 4,52%, celulóza a hemicelulóza – 25,92%, 
humidové kyseliny – 35,74%, lignin, humidy a jiné látky 19,54%. Obsah síry – 0,07%.
Neorganické látky : (obsah ve 100 gramech výrobku):
Aniony 115,89 mg: Cl- -16,00; HCO3

- – 61,00; NO2
- – 0,05; NO3

- – 20,50; 
SO4

-2 – 11,30; PO4
-3 – 7,04.

Kationy 41,35 mg: Na+ – 10,50; K+ – 5,50; NH4
+ – 12,55; Mg+2 – 3,00; 

Ca+2– 8,0; Mn+4 – 0,05; Al+3 – 0,60; Fe+2 – 1,15; pH – 4,78.  
Certifikát: č. 10 0869 T/ITC ze dne 25.10.2010. Certificate No. 10 0345 SJ 
Standart ČSN EN ISO 9001:2009, Certificate ISO 13 484:2003, Certificate 
EN ISO 9001:2008. Balneologická rašelina.
 Základní informace: Peloid (rašelinové bahno) je hodně používán 
v rehabilitaci, lázeňství i kosmetice a SPA-procedurách. Výrobky z rašeliny mají 
regenerační a desinfekční účinky. Pří úrazech a svalové únavě oceníte rašelinové 
aplikace, nebo koupele.  Rašelina do koupele je vhodná také pro podporu 
léčby onemocnění kloubů. Výrobky z rašeliny napomáhají hojení, odstraňují 
pocity napětí a únavy. Především díky příjemné teplotě jsou rašelinové terapie 
nasazovány při bolestech pohybového aparátu a svalových obtížích. Další 
možnosti rašeliny jsou založeny na látkové výměně a podpoře krevního oběhu.  
Následuje výčet nejběžnějších oblastí nasazení rašelinových terapií: natažené 
svaly, ochabnutí pojmové tkáně, poruchy prokrvení, poruchy látkové výměny, 
oslabený imunitní systém, chronické bolesti pohybového aparátu (např. revma, 
ischias), ženské obtíže, infekce močových cest, onemocnění kůže a lupenka.
IX. Registrační číslo protokolu na magnéziovou sůl (Bishofit) – CTZB 
187-2286/11-302
 Živá magnéziová sůl: Základní chemické složení přírodní soli 
(Bishofitu) chloridu magnézia Mg (Н2О)6Cl2: Cl-ion – 330,6 g/l; Mg – 114 
g/l; Ca – 0,63 g/l; Na – 2,72 g/l; K – 0,85 g/l; Chloridy – 320 g/l; Cr – 7,1; Brom 
– 4,96 g/l; B – 0,16 g/l. Stopové prvky — jód, měď, železo, křemík, rubidium, 
molybden, titan, lithium, aluminium, fosfor, selen, stroncium, tellurium a další.
 Hořčíková sůl se extrahuje z hloubky více než 700 - 2.000m. Sůl obsahuje 
jedinečné chemické prvky, hořčík a bromidy. Sůl má jedinečné rehabilitační a 
terapeutické účinky na nervovou, kardiovaskulární, kosterní a kostní a svalovou 
soustavu člověka.
X. Skupina: kosmetický přípravek.
 Pod obchodním názvem místní aplikace na tělo a koupelová sada «Tinowa» se k 
Vám dostává vzácný přírodní dar - rašelinový peloid a živá magnéziová sůl při kvantové 
strukturalizaci kapalné fáze suspenze.
 Na složení kosmetické suspenze «Tinowa» je nejvýznamnější 
obsah přírodních solí Bishofitu (Bishofit - MgCl2 • 6H2O) s vysokým 
obsahem magnézia, které hraje v lidském organismu významnou roli. 
Další významnou součástí produktu je zralé rašelinové bahno, původem 



z oblasti Lohne (Německo), které je produktem, z něhož se získává 
suspenze peloidu, který je mimo své terapeutické vlastnosti i efektním 
kosmetickým prostředkem. Rašelinové bahno obsahuje stopové prvky 
a minerály a dále přírodní fytostimulátory a bioaktivátory, které 
jsou produktem metabolismu vodních řas uzrálých v rašelinovém 
bahně. Spojení významných přírodních organických prvků a přírodních 
minerálních solí Bishofitu umožňuje použití kosmetické suspenze 
«Tinowa»  jako unikátního kosmetického prostředku pro péči o pokožku 
se sklonem k výskytu kožních onemocnění, např. lupénka, ekzémy a akné. 
Převaha magnesia v suspenzi hraje nezaměnitelnou úlohu v celkové 
životnosti organismu. Spojení významných přírodních organických prvků 
a přírodních minerálních solí Bishofitu umožňuje použití kosmetické 
suspenze «Tinowa» jako unikátního kosmetického prostředku pro péči o 
pokožku, tělo a organismus.
 Převaha hořčíku (Mg) a bromidů (Br) v suspenzi hraje nezastupitelnou roli 
v životě organismu. Reguluje srdeční tep a svalové kontrakce, chrání nervový 
systém, zmírňuje stres, pomáhá organům použít vitamín C a E, zabraňuje ukládání 
vápníku v ledvinách a žlučníku, podporuje dobrou náladu a spánek.  
 Vzhledem k tomu, že hořčík v rostlinných produktech a potravinách ubývá, 
pravidelné používání suspenze Tinowa Mg slouží k udržení přirozeného obsahu 
hořčíku v organismu. Chrání a posiluje Vaše zdraví přirozeným způsobem a 
nezatěžuje trávící soustavu přijímáním farmakologických přípravků.
XI. Vedlejší efekty.  Individuální snášenlivost -  možné alergické reakce. 
Při každodenním použití může dojít k podráždění kůže.  V případě vzniku 
podráždění se poraďte se svým lékařem.
Kontraindikace
Působení suspenze má vážný vliv na organizmus, v souladu s tím prosím 
dodržujte postupy procedura kontraindikace vážně. 
Je přísně zakázáno provádět procedury při výskytu jednoho nebo více 
z těchto bodů:
• zvýšena teplota těla, 
• individuální nesnášenlivost (jódism, bromism a tak dále);
• kožní vyrážky neznámého původu
• mechanické poškození kůže, jakékoliv rány nebo řezy;
• přítomnost zhoubné neoplazmy u pacienta;
• narušená srážlivost krve, sklon ke krvácení;
• těhotenství, období při kojení, kritické dny u žen; 
• akutní zánětlivé procesy v organizmu, (tuberkulóza, infekční onemocnění, 

chronické onemocnění v akutní fázi);
• hypertenze 3 rozsahu, mrtvice.



XII. Forma produktu.  Jeden litr v plastové doze.  Čtyři dózy po jednom litru v jednom 
přepravním kartonu. Plastový dózy 3,5 litru nebo 5,5 litru v přepravním kartonu.
XIII. Doba použitelnosti.  Jeden rok. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.
XIV. Skladování a manipulace: Uchovávejte na chladném, temném místě bez 
výkyvů teploty (ideálně 8-10°С). Výrobek je možno likvidovat společně s běžným 
komunálním odpadem. Po použití koupelnové sady se vana dobře umývá. 
 Vodu po vykoupání či suspenzi po aplikaci není nutno vypouštět do 
kanalizace. Lze ji použít na zalévání pokojových a domácích rostlin - peloid 
a hořčík perfektně stimulují růst rostlin, zvyšují vitalitu a poskytnou jim 
estetický vzhled.

Budete příjemně překvapeni výsledky za dva týdny.

XV. Výrobce:  Tinowa Group s.r.o. 
Sopečná 198, 360 07 Karlovy Vary, CZE. 

Vyrobené v EU.
Kosmetickou suspenzi «Tinowa®» 

objednávejte u dodavatele:

Dodavatel: 
A Tinowa s.r.o.  Sopečná 198, 360 07 Karlovy Vary, CZE

Tel & WhatsApp: + 420 777 774 230 nebo + 420 777 555 501
E-mail: doctor@tinowa.com   www.bioactivwater.com

skype : doctor.tinowa nebo tinowa.group

mailto:doctor@tinowa.com
http://www.bioactivwater.com


Místa aplikace kosmetické suspenze «Tinowa» 
na těle člověka.


