
TIMOVAC & TIMOMIX

www.timovac.sk

www.timovac.com

ISP MEDIKO s.r.o.

VEGA ILAC KOZMATIK GIDA SAN ve Tic. Ltd. Sti. ISTANBUL, TURECKO

Tayyar Bozkurt

Jozef Páleník

08.07.2022

http://www.timovac.sk/
http://www.timovac.com/


Obsah:

- Legislatíva a certifikácia

- Zloženie a účinky

- Odporúčané užívanie

- Výrobky na trhu

- Obchodné podmienky

Výrobca:

VEGA ILAC KOZMATIK GIDA SAN ve Tic. Ltd. Sti. ISTANBUL, TURECKO

Vlastník receptu:

DVL Pharmaceuticals

Medicínsky inštitút:

TEKNOPOL



Pre rovnováhu v organizme a ochranu pred 

vírusmi. Imunitný systém je regulovaný na 

80% cez črevá!

 Vysokokvalitný produkt podľa prastarých receptov anatolskej civilizácie /Malá 

Ázia/ Turecko

 Jedinečné zloženie a v správnom pomere

 Schválené Európskou liekovou agentúrou /EMA/

 Pod dohľadom a kontrolou PGM a FDA

 Registrácia na Slovensku v ÚVZ SR Bratislava 03/2022



Registrácia Úrad verejného zdravotníctva SR:

register_VD_2022.xls (uvzsr.sk)

dňa 23.03.2022 pod č.: 3532/2022;3533/2022;3534/2022;3535/2022

https://www.uvzsr.sk/docs/info/vd/register_VD_2022.pdf
https://www.uvzsr.sk/docs/info/vd/register_VD_2022.pdf




Zloženie

Oregánový olej

Levanduľa

Klinčekovec

Eukalyptus

Rozmarín

Mäta

Olivový olej

Olej z 

černušky/razca/



Thymus,
staroegyptský názov Tham a neskôr grécke pomenovanie 

Thymos.

V anatólskej oblasti Turecka je rodina rastlín zastúpená 

236 rodmi a 7280 druhmi, volajú sa Lamiaceae, Labiatae, 

alebo Ballibabagiller.

Patria sem: 

Origanum, Thymbra, Coridothymus, Satureja a Thymus. 

Spoločným znakom všetkých druhov je, že majú vysoký 

obsah éterických olejov a hlavnou zlúčeninou 

esenciálneho oleja je karvakrol a thymol, s bohatými 

antibakteriálnymi ,antiplesňovými a germicídnymi

/dezinfekčnými/vlastnosťami.

Oregánový olej sa získava len v malom množstve 2-8% 

destiláciou a vodnou parou sušených listov, púčikov a 

kvetov. Má veľmi široké použitie v potravinárstve: od 

ochrany pri skladovaní potravín až po terapeutické účinky 

cez pokožku na bolestivých miestach tela až po 

komplexné fungovanie zažívacích a črevných procesov. 

Thymbra spicata /zahter/ Thymus sp. /sivri kekik,kaya kekigi/

Coridothymus capitatus / 

kara kekik/
Satureja hortensis /cibrise/

Origanum onites /Izmir kekigi/ Origanum vulgare /Istanbul kekigi/



Podrobný popis

Oreganový olej – karvakrol a tymol - sa vyznačuje antimikrobiálnymi

vlastnosťami, je známy účinkami proti parazitom, vírusom, zápalom, pomáha pri 

tráviacich a žalúdočných ťažkostiach, podieľa sa na regulácií cukru v krvi 

a posilňuje imunitu.

Olivový olej- obsahuje nasýtené, polynenasýtené a mononenasýtené tuky, omega 

3 a omega 6 mastné kyseliny,polyfenoly,vitamín E,K ďalej sodík, draslík, železo a 

vápnik. Chráni srdce, ochraňuje voči rakovine celé telo,má antibakteriálne účinky, 

podporuje trávenie a udržuje zdravú pokožku.

Olej z černušky siatej/razce/- obsahuje veľa antioxidantov ako sú polyfenoly a 

tokoferoly, ktoré chránia voči poškodeniu voľnými radikálmi a oxidačnému stresu. 

Aktívne zložky majú kardio-ochranné, antimikrobiálne, antidiabetické a 

antionkologické účinky.



Mäta prieporná- pri ťažkostiach s trávením, pocity nafúknutia a ťažkosti 

žalúdka. Likviduje a spomaľuje rast baktérií ako sú listéria, salmonela, 

E.coli.

Eukalyptus- má silné antiseptické, antivírusové a protistafylokokové

účinky

Levanduľa lekárska- pôsobí utišujúco pri migrénach, nespavosti, 

nervovom preťažení, spazmolytické účinky na hladké svalstvo, zvlášť 

tráviacich orgánov a brucha.

Klinčekovec voňavý- vynikajúci antioxidant, protizápalový 

a antirakovinový. Dodáva energiu a zvyšuje rýchlosť metabolizmu.

Rozmarín lekársky- podporuje trávenie, močopudný, povzbudzuje 

nervovú sústavu, osoží pri nadúvaní a zníženom tlaku, stimuluje srdce 

a krvný obeh.



Oreganový olej /75%/

a /25%/

Mäta prieporná

Eukalyptus

Levanduľa lekárska

Klinčekovec voňavý

Rozmarín lekársky

Oreganový olej /20%/

Olivový olej /25%/

Olej z černušky siatej /25%/                       

a /30%/

Mäta prieporná

Eukalyptus

Levanduľa lekárska

Klinčekovec voňavý

Rozmarín lekársky

Ochrana a správna činnosť:

- Zažívacích a tráviacich orgánov

- Dýchacích orgánov

- Uvoľnenie svalstva a vnútorného napätia

Silnejší , tuhší a viac oregánový

jemnejší  a pestro aromatický



Produkty v jedinečnej kombinácií a vo vyváženom pomere pre ľudský 

organizmus. Vhodné používať:

- ako kapsule, zapiť vodou /1-2 kapsule ráno a večer zapiť pohárom vody/

- kvapky do nápoja / 1-2 kvapky ráno a večer do pohára s horúcou vodou/

- na kocku cukru /1-2 kvapky/

- dezinfekcia ústnej dutiny kloktaním a vyplachovaním

- vdychovaním naparovaním

- dezinfekcia rúk, 

- potieranie bolestivých miest, alebo uštipnutých miest hmyzom 

- do masážneho oleja

- ako repelent

TIMOMIX & TIMOVAC

pomocníci v každej domácnosti a ako pohotovosť v kabelke.



Iné výrobky na trhu:

 Porovnávať ceny ???

 Porovnávať zloženie ???

 Ako kombinovať jednotlivé bylinky ???



https://youtu.be/OwCfRFnL_9M

https://youtu.be/OwCfRFnL_9M


DODACIE A FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

ISP MEDIKO s.r.o.

Švabinského 3435/13

851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka

IČO: 54474515

Mobil: +421 918 993 882

Email: jozef.palenik@ispdost.com


