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ABOUT THIS BOOK

Spoštovan član in podpornik I’m Resource
inštituta slednja povzeta poročila lahko
uporabimo zgolj informativno in niso
nadomestilo za medicinsko strokovno znanje,
diagnozo ali podobno. I’m Resource inštitut
ponuja zgolj informacije in pojasnjuje, na čem
temeljijo znanje, vpogled, opazovanje in
praktične izkušnje. 
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Posebnost ‘živih’ projektov, ki jih inštitut izdeluje je v njihovi sestavi in 
sestavi končnih izdelkov. Ko gre za čiščenje las in telesa, mikroorganizmi 
odlično opravljajo svoje delo pri odstranjevanju vseh odvečnih telesnih 
snovi. Prijeten stranski učinek naših izdelkov je obnovljena kožna flora;
poleg tega pa naši izdelki pomagajo tudi pri obvladovanju alergij,
dehidracije kože in krepitvi imunskega sistema. Pri uporabi izdelkov
I’m Resource bo struktura vaših las popolnoma prenovljena, dejanska 
funkcija las pa bo podprta in močnejša.

RAZISKAVE

Z uporabo različnih žit, sadja, oreščkov in zelišč se lahko 
med proizvodnjo aktivira posebno širok nabor vitalnih snovi.

Trenutno uporabljamo več kot 300 različnih učinkovitih 
mikroorganizmov za fermentacijo organskih snovi v
želene snovi. Med fermentacijo se fermentacijski material 
v obdobju 6 mesecev večkrat razgradi.

Naša Fermentacija

Več kot 300 Mikroorganizmov

Ti mikroorganizmi niso fermentirani le enkrat ampak
v več delnih frakcijah različnih mikroorganizmov in serijah 
encimov kombuče in kvasovk. 

Med to dolgo časa trajajočo fermentacijo se
najpomembnejša hranila (ogljikovi hidrati, beljakovine, 
maščobne kisline, aminokisline, minerali ter sladkor) 
porabijo ali pa se pretvorijo v nove biološke snovi, kot so 
encimi, mlečna kislina in simbionti. 

Izdelki lahko poudarjajo naše notranje vrednote, kot so osebni značaj, pozitivna čustva,
globok občutek za zdravje, hkrati pa podpirajo okolje. 
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THE FERMENTED ONE
SUBSET

Inštitut s svojo obalno lego ponuja idealno okolje za individualni razvoj. Raziskave, znanje in pomoč naših članov
pa vodijo do nadaljnjega razvoja  visokokakovostnih izdelkov. 

Volumna izdelkov ne večamo z razredčevanjem ali zgoščevanjem. V izdelke tudi ne
dodajamo olj ali drugih tekočin. Aminokisline, ki so gradniki življenja, dobimo s posebnim
postopkom fermentacije. Zaradi posebnega postopka izdelave I’m Resource izdelki ne zahtevajo 
uporabe kakršnihkoli kemičnih ali umetnih dodatkov, niti uporabe sladkornih površinsko aktivnih 
snovi in drugih sulfatov. Poleg tega se ne uporabljajo snovi, pridobljene s kemično cepitvijo ali 
snovi, pridobljene z drugimi običajnimi kemičnimi postopki. Vsi izdelki, brez izjeme, so narejeni iz 
100% naravnih surovin in mikroorganizmov.

Odločitev, kateri izdelek uporabiti na svoji koži in laseh je v prvi vrsti odvisna od vašega počutja,
osebnosti in značaja. Vsak izdelek ima namreč svojo edinstveno značilnost, ki vpliva na ljudi in
živali. Ker se naše razpoloženje spreminja dnevno je potrebno uporabljati izdelke z različnimi
lastnosti. 

Ujemanje med osebo in sestavo izdelka lahko vpliva na vonj in barvo tega.  

IZBIRA IZDELKA
ZA UPORABO

Inštitut ima trenutno na razpolago več kot 30 različnih simbioz, ki so nastale s fermentacijo mikroorganizmov, kot je 
razloženo zgoraj. 
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Prvi nanos, ki se imenuje prečiščevanje, izvajajo samo usposobljeni člani inštituta.

V kolikor naš izdelek uporabljate prvič vam priporočamo uporabo izdelkov CHRIST-ALL ali MATE. 
Ta dva izdelka namreč lahko odstranita vso odvečno umazanijo (kot so težke kovine,
mikroplastika in vse vrste vplivov iz okolja, ki smo jim dnevno izpostavljeni) iz našega telesa. 

V inštitutu ta proces imenujemo globinsko čiščenje (razstrupljanje las in kože). Včasih to
globinsko čiščenje zahteva uporabo izdelka tudi do 10-krat. Za boljši učinek naših izdelkov bo 
morda potrebna tudi pomoč frizerja ali posebnega svetovalca pri uporabi izdelkov. To globinsko 
čiščenje je potrebno, da lahko začutimo učinek drugih izdelkov in spremembe, ki jih ti
povzročajo. 

Glede na fizično pripravljenost in količino stresa, s katero se sooča posameznik, lahko globinsko 
čiščenje opravimo tudi pogosteje – priporočamo, da preizkusite različne izdelke za vsakodnevno 
uporabo, daj lahko tako izkusite raznolikost njihovih učinkov. 

PRVA UPORABA NAŠIH 
IZDELKOV

UČINEK

Učinek tretmaja lahko začutimo po 3-5 minutah
uporabe.
Po tem izdelek temeljito izperemo s toplo vodo.
Izjema je lahko omejeno zdravstveno ali fizično stanje,
v tem primeru moramo tretma ponoviti večkrat. . 
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Embalaža za naše izdelke je narejena iz medicinskega 
bakrenega dela na notranji in zunanji strani. Raziskave 
so pokazale, da imajo mikroorganizmi magnetna 
polja, ki jih baker ojača in se tako lažje povežejo z 
lastnimi vibracijami. 

Okoljska ozaveščenost je glavni namen I´m Resource 
inštituta. Tretmaji z izdelki za lase in kožo so
uporabniku prijazni, poleg tega pa pomagajo ohranjati 
čistočo okolja. Z uporabo naših izdelkov zmanjšate 
pritisk na morja, jezera, reke in vse kemične čistilne 
naprave.

Okoljska ozaveščenost

Bakren obroč na naših steklenicah

Institut za pakiranje vsebine uporablja belo opalovo steklo. Naše steklenice lahko 
poljubno stopimo in iz njih naredimo novo steklo. 

Reciklažo praznih steklenic

Material in lepila, iz katerih so izdelane etikete na embalaži so biološko 
razgradljivi in jih je mogoče kompostirati. Bel ali prozoren vrhnji material 
etiket je izdelan iz celuloze (lesne kaše) iz nadzorovanih nasadov. Zaradi tega 
ob stiku z vodo nalepke postanejo lepljive in se raztopijo.

Reciklažo nalepk

Tale knjiga je narejena iz popolnoma biorazgradljivih travnatih vlaken.
Travnati papir povzroča približno 95% manj CO2 emisij in ne zahteva skoraj nič 
vode ali energije. 

Okolju prijaznega papirja 

Nobena od snovi ki jih uporabljamo ni živalskega izvora. Tudi celoten
proizvodni proces poteka izključno brez uporabe izdelkov živalskega izvora. 

Brez snovi živalskega izora
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Izdelki CHRIST-ALL, METRIE, MA, MATE, THEOS, GEO, SILVIUS, OLIVE in VINO so primerni za
vsakodnevno uporabo na laseh, koži, lasišču in telesu. Omenjeni izdelki pripomorejo k
ohranjanju kožne flore. Prav tako ohranjajo strukturo las, kožo pa obnavljajo in izboljšujejo. 

Količina:
Za umivanje las in telesa zadostuje količina v velikosti kovanca za 5 centov. Glede na dolžino las
je včasih potreben nanos do 5-krat večje količine. 

Priporočeno razmerje je 1:10 med izdelkom in vodo, ko tega razredčite v nanašalcu ali steklenički. 
Razredčeno zmes lahko uporabite na vlažnih laseh ali pa jo nanesete na telo. Ne pozabite, da se 
embalaže lahko uporabljajo le za omejen čas in niso primerne za shranjevanje za daljše časovno 
obdobje. 

IZDELKI ZA ČIŠČENJE LAS IN KOŽE
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CHRIST-ALL predstavlja celotno zavest (ki vas 
osvobodi vseh zunanjih in notranjih vplivov in 
omogoča zavedanje). Je močan prečiščevalni in 
razstrupljevalni izdelek. Njegov resnični namen 
pa je prinesti harmonijo v telo in um. 

V stresnih situacijah lahko lasje in koža izgubijo 
svoj naravni sijaj in postanejo ‘utrujeni’. Lasje so 
težki, posebno pri sušenju s sušilcem. Ne rasejo 
pravilno in ostajajo vedno enake dolžine. Včasih 
lahko zrasejo zelo hitro, ampak se tudi hitro 
zlomijo, ko so suhi. Koža prav tako lahko izraža 
stres, s katerim se soočamo. 
CHRIST-ALL vas lahko osvobodi vseh teh težav. 

Primerno za/Uporabljamo ko:
• Nismo zadovoljni
s svojim življenjem
• Ko nimamo načrta
za svoje življenje
• Ko se počutimo pod pritiskom

Nasvet:
• Odstranjuje toksine
in vonjave

PROJECT CHRIST-ALL 43

Mentalnost (vsi občutki in mentalna jasnost
so budni).

MATE razvija moč iz notranjega miru in
ravnovesja, tako da se lahko z energijo in
močjo soočite z izzivi vsakdanjega življenja. 

Zaradi notranjega neravnovesja lasje izgleda-
jo neobvladljivi in zdi se, da ne pripadajo več 
nam. Las ni mogoče oblikovati in obnašajo se 
precej trmasto. Prav tako izgledajo izjemno 
tanki, inertni in brez duha. Lasje in koža so zelo 
napeti in izgubijo sijaj. Mate jih napolni s
pozitivnimi občutki in poskrbi za sprostitev, 
vitalnost in moč.

PROJECT MATE 25

Opomba: Ker ima vsak izdelek svoje lastnosti,

se ne smemo odločati glede na svoje simptome, ampak glede na svoje počutje ali intuicijo 

Opomba: Ker ima vsak izdelek svoje lastnosti,

se ne smemo odločati glede na svoje simptome, ampak glede na svoje počutje ali intuicijo 

Primerno za/Uporabljamo ko:
• Ko v življenju nič ne deluje
• Ko se počutimo otopele 
•Ko se ne moremo primerno 
izražati
• Ko prekomerno izkazujemo 
čustva ali pa jih sploh ne
• Ko imamo željo po
občutljivejšem tretmaju

Nasvet:
•  Odstranjuje toksine in vonjave
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Snov (ustvarjalnost in moč). MA predstavl-
ja biološko moč telesa in njegovih naravnih 
obrambnih virov. MA zagotavlja vzdržljivost, 
moč, duševno stabilnost, timski duh in
umirjenost.

Naše največje želje so vedno z nami in
nenehno ‘brnijo’ v naši glavi. Prizadevamo si
za moč, osebnost, boljši videz in preprosto
želimo še več. 
Ko smo vedno zadovoljni z najmanjšo stvarjo in 
nimamo nikakršnih ciljev postanejo naši lasje 
pusti. Vsi občutki se izražajo skozi naše lase, 
kožo in mišice. Lasni in kožni pigmenti
izgubijo barvo in moč. Rešitev se nam zdi le 
nova pričeska 

PROJECT MA 29 PROJECT THEOS 76

Božanskost (vnema, intuicija, budnost). THEOS 
podpira telo pri čiščenju težkih snovi in
izboljšuje naše fizično in duševno stanje.
Tako THEOS vodi do budnosti, jasnosti in
ustvarjalnosti. 

Kaj želim? Kakšen hočem biti? Kdo sem?
Ko je prisotno neskončno številko ‘zakaj’ 
vprašanj imajo vaši lasje nedoločljiv videz.
Ko izgubite sposobnost odločanja se morate 
vrniti k sebi in svojemu bistvu. THEOS je
sinonim za jasno definicijo in veliko čustev, ki 
vodijo do vaše notranje božanskosti. 

Primerno za/Uporabljamo ko:
· Ko so lasje brez oblike
• Ko imamo veliko
bolezenskih znakov
• Ko je naš življenjski
slog nezdrav
• Ko smo slabe volje
• Ko potrebujemo sanje, želje

Nasvet:
• Primerno za uporabo
na živalih (psi)
• Primerno za zdravljenje aken
 

Opomba: Ker ima vsak izdelek svoje lastnosti,

se ne smemo odločati glede na svoje simptome, ampak glede na svoje počutje ali intuicijo 

Opomba: Ker ima vsak izdelek svoje lastnosti,

se ne smemo odločati glede na svoje simptome, ampak glede na svoje počutje ali intuicijo 

Primerno za/Uporabljamo ko:
• Občutljive ljudi
• Nestabilne ljudi
•Negotove ljudi
• Ko ne moramo pozabiti
• Ko nam po mislih roji ‘’počutim 
se grdo’’ ali ‘’počutim se šibko’’
• Ko se ne moremo več
spoprijemati z vsakdanjim 
življenjem

Nasvet:
• Krepi lase
• Uporabljamo, ko želimo
izgledati bolje
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Zemlja (harmonično zaporedje, biti v
harmoniji). GEO predstavlja aktivnost in
komunikacijo in je odgovoren za gibanje mišic 
in notranjih organov. GEO aktivira živčni sistem 
in uravnava telesne funkcije. 

GEO uporabljamo, ko ne moremo doseči
spremembe, ki si jo želimo, počutimo se slabo 
in nezadovoljno. Ne moremo spremeniti videza 
las, pričeske ali splošnega počutja - razlog za to 
pa je v naših občutkih. Življenje
neprekinjeno teče po istih poteh, kar se izraža 
v napeti in suhi koži. Zlahka se ‘raztrga’, lasje pa 
se odlomijo. 
Ko videz in čustva stremijo k svobodi, moramo 
opustiti zadržke. Za to spremembo je potreben 
pogum, GEO pa nas pri tem podpira. 

PROJECT GEO 23 PROJECT METRIE 21

Mera (ravnotežje v vsem). METRIE zagotavlja 
energijo ter ohranja nivo povezave med
telesom in čutili. 
Ko imajo koža in lasje pomanjkanje hranil
lahko izgledajo pusto. Želja po striženju las 
e nenehno prisotna v vaših mislih, navada
dotikanja las pa postane skoraj obsesivna. 

Uporaba bolj oljnate, gelaste kozmetike
postane nujna, lasje brez tega dajejo vtis
nereda, pa je izraz vašega počutja.
METRIE postavi zopet vse v red. Pri uporabi 
izdelka METRIE lasje postanejo bolj vitalni in 
svilnati, mi pa imamo bolj sproščen pogled na 
svet. 

Opomba: Ker ima vsak izdelek svoje lastnosti,

se ne smemo odločati glede na svoje simptome, ampak glede na svoje počutje ali intuicijo 

Opomba: Ker ima vsak izdelek svoje lastnosti,

se ne smemo odločati glede na svoje simptome, ampak glede na svoje počutje ali intuicijo 

Primerno za/Uporabljamo ko:
• Ko smo hitro razdraženi
• Ko se ne počutimo
v ravnovesju
• Ko je naša pot skozi
življenje težka
• Ko nismo prepričani kaj 
očnemo

Nasvet:
• Primerno za suhe lase
• Pomaga proti prhljaju

Nasvet:
• Lasem daje dodaten volumen

Primerno za/Uporabljamo ko:
• Ko nismo opaženi
• Ko ne moramo iti naprej
v življenju/napredovati
• Ko se ne počutimo prijetno
v svojem telesu
• Ko smo preobremenjeni
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Gozdno bitje, bitja Sylvan predstavljajo
povezavo z vsem. SILVIUS pa prinaša
preobrazbo, spodbuja razvoj in nas usmerja
k iskanju lastne narave. Telesne funkci-
je se uravnotežijo in začnejo se postopki 
razčiščevanja telesa. 

Lasje odražajo stanje celotnega metabolizma. 
Naše razpoloženje in duševno stanje so
predstavljeni skozi naše lase. Ko smo nesrečni, 
bolni ali imamo veliko dvomov o lastnem 
počutju naši lasje potrebujejo vitalnost in moč. 
Borimo se z izpadanjem las, barva las pa
postane sivkasta, mišje siva ali pepelnata.
SILVIUS združuje naše želje in občutke. 

Nasvet:
· pomaga pri soočanju
z izpadanjem las

PROJECT SILVIUS 73

VINO je vlažilna formula za nego suhih,
poškodovanih in barvanih las. Pomaga pri 
vlaženju las s pomočjo vitaminov A, B1, B2, C, 
D in 13 aminokislin, pridobljenih s fermentacijo 
grozdja, morske vode, soli in prsti. 

Šampon krepi sijaj las in lase napoji z bogato 
peno, tako da jih nežno in učinkovito očisti. Po 
končanem tretmaju so lasje navlaženi. Suhi 
kodri so živahni in nahranjeni, obarvani lasje pa 
ohranijo vitalnost in zdravje zaradi organske UV 
absorpcijske sposobnosti. 

Primerno za/Uporabljamo ko:
• Ko potrebujemo veselje
v življenju

Nasvet:
• Primerno za tanke lase

PROJECT VINO 88

Opomba: Ker ima vsak izdelek svoje lastnosti,

se ne smemo odločati glede na svoje simptome, ampak glede na svoje počutje ali intuicijo 

Opomba: Ker ima vsak izdelek svoje lastnosti,

se ne smemo odločati glede na svoje simptome, ampak glede na svoje počutje ali intuicijo 

Primerno za/Uporabljamo ko:
• Ko moramo izpopolniti
svoje sanje
• Ko iščemo svoj pravi jaz
• Ko ne moremo ljubiti
• Ko smo nesrečni
• Ko naši lasje potrebujejo moč
• Ko potrebujemo samorazvoj
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Z Living Olive boste doživeli poživljajoče 
očiščenje. Ta izdelek je simbioza, ki odbija 
umazanijo in odstranjuje dnevne obloge
ter telesni vonj. Obogatena z organskimi
olivami iz Slovenije in poživljajočimi
organizmi, OLIVE 84 učinkovito odstranjuje 
nečistoče in umazanijo z las in kože brez
pomoči eteričnih olj ali umetnih derivatov. 

OLIVE 84 zagotavlja, da se počutimo
osvobojene, budne in sproščene. Lasje so 
čisti in zaščiteni ter bolj elastični. 

PROJECT OLIVE 84

Primerno za/Uporabljamo ko:
• Se ne počutimo prijetno
• Ne čutimo notranje varnosti
• Ko se ne moremo izražati

Nasvet:
• Primerno za suhe lase in kožo
• Primerno za suhe, goste in 
skodrane lase

Opomba: Ker ima vsak izdelek svoje lastnosti,

se ne smemo odločati glede na svoje simptome, ampak glede na svoje počutje ali intuicijo 
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Izdelki TOTAL PROOF 53, TOTAL RECONSTRUCTURE 57, TOTAL SYSTEM 63 in TOTAL KOMBUCHA 
56 so primerni za vsakodnevno rabo na laseh, koži, lasišču in telesu. 
S tem intenzivnim tretmajem lahko dosežemo najboljše stanje kože in las.  
Izdelki TOTAL PROOF 53, TOTAL RECONSTRUCTURE 57 in TOTAL KOMBUCHA 56 lahko obnovijo 
poškodovane lase in kožo, brez olj, polimerov ali silikonov. Po vsaki uporabi bodo lasje bolj močni 
in svilnati.

Učinki te serije za intenzivno nego so tako obsežni, da z dnevno uporabo izdelkov lahko občutimo 
presenetljiv vpliv na našo osebnost, karakter in počutje. 

Količina:
Količina je odvisna od vpojnosti las – lahko je primerljiva kovancu za 5 centov, pa tudi do količine, 
ki ustreza velikosti kovanca za 2 evra. Pomembno je le, da uporabimo toliko, da lahko lasje količino 
vpijejo. 
Naše priporočilo: začnite s količino, ki ustreza velikosti kovanca za 5 centov. Izpiranje izdelka in 
potrebno. V kolikor bi nanesli preveč izdelka lahko tega delno izperete. Čas izpostavljenosti ni 
določen, saj mikromolekule izdelkov prodrejo neposredno v plast kože ali las in negujejo strukturo 
od znotraj. 

NEGA LAS IN KOŽE 
»Nega po umivanju las ali kože«
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Resnično zdravljenje. TOTAL KOMBUCHA
spodbuja zadovoljstvo, energijo, zgovornost, 
močan prebavni sistem, pravilno telesno
temperaturo, navdaja nas s srečo, navdušenjem 
in ustvarjalnostjo. 

TOTAL KOMBUCHA je koncentrirana zdravilna 
bomba za lase, duha in dušo. Je izdelek za nego 
las, ki deluje od znotraj navzven. Lasje so zelo 
občutljivi in so izjemno dober pokazatelj našega 
metabolizma navzven.

PROJECT KOMBUCHA 56

Popolna prenova. TOTAL RECONSTRUCTURE 
daje telesu odpornost in ravnovesje. Pomaga pri 
vzdržljivosti, imunskemu sistemu, potrpežljivosti 
in duševni stabilnosti. 

Izdelek tudi preoblikuje vlaknasto plast las in 
hkrati tvori beljakovine, lipide in ogljikove
hidrate. Lasje so po uporabi gladki, uravnoteženi 
in sposobni vpijati vlago. Tvorijo se celice
povrhnjice, lasje pa so lesketajoči, lahko se jih 
češe in oblikuje brez težav.

PROJECT RECONSTRUCTURE 57

Opomba: Ker ima vsak izdelek svoje lastnosti,

se ne smemo odločati glede na svoje simptome, ampak glede na svoje počutje ali intuicijo 

Opomba: Ker ima vsak izdelek svoje lastnosti,

se ne smemo odločati glede na svoje simptome, ampak glede na svoje počutje ali intuicijo 

Primerno za/Uporabljamo ko:
• Ko se počutimo obremenjene
• Ko so naši lasje videti bolni in 
brez življenja
• Ko je naša koža utrujena
• Primerno za svetel tip kože

Nasvet:
• Obnavlja lase in kožo
•  Pomaga poškodovanim lasem 
(po uporabi kemičnih izdelkov)
•  Pomaga pri aknah (ko nanaša-
mo skupaj s THEOS No. 76)
• Pomaga pri puberteti
• Pomaga pri rdečici, ki jo
povzroča sonce
• Spodbuja delovanje
imunskega sistema
• Deluje protivnetno

Primerno za/Uporabljamo ko:
• Ko se počutimo neodločne 
• Ko smo histerični
• Primerno za mladostnike
• Ko ne vidimo izhoda iz situacije
• Ko se počutimo duševno
nestabilne 

Nasvet:
• Pomaga pri
poškodovanih laseh
•  Pomaga pri razcepljenih
konicah
•  Primerno za tanke lase
•  Pomaga pri krepitvi
imunskega sistema
•  Ohranja telesne tekočine
v ravnovesju
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Sprostitev. TOTAL PROOF odpira vrata
ozdravitvi, harmoniji in sreči. Vpliva na naše 
navade, težnje in nekatere bolezni, živčevje ter 
fizično in psihološko sposobnost resničnega 
zavedanja. 

TOTAL PROOF je bogat izdelek, ki vsebuje več 
kot 300 različnih sestavin. Imel naj bi tudi rahel 
učinek afrodiziaka. Idealen je za obremenjeno 
in suho kožo in lase. 

PROJECT TOTAL PROOF 53

Koncept integritete. TOTAL SYSTEM
predstavlja ‘nujno za življenje’.

Krepi kosti, lase in nohte, poleg tega pa
usklajuje dihanje in gibanje. Več vitaminov 
posamezno prevzame posebne funkcije v 
laseh in organizmu. Uporaba izdelka TOTAL 
SYSTEM vodi do popolne prenove vlaken in 
povrhnjice. Najbolj raznoliki učinki izdelka pa 
so na strukturo telesnega tkiva, proizvodnjo 
hormonov, razstrupljanje in produkcijo
encimov.

PROJECT TOTAL SYSTEM 63

Opomba: Ker ima vsak izdelek svoje lastnosti,

se ne smemo odločati glede na svoje simptome, ampak glede na svoje počutje ali intuicijo 

Opomba: Ker ima vsak izdelek svoje lastnosti,

se ne smemo odločati glede na svoje simptome, ampak glede na svoje počutje ali intuicijo 

Primerno za/Uporabljamo ko:
• Ko imamo pomanjkanje
lastne vrednosti
• Ko potrebujemo jasen pogled
• Ko se želimo osvoboditi
lastnih omejitev

Nasvet:
• Pomirja kožo in lase
• Lasje postanejo lesketajoči 
po uporabi
• Rahel afrodiziak

Primerno za/Uporabljamo ko:
• Je naš um šibak
• Nimamo energije
• Se počutimo depresivno

Nasvet:
• Pomaga pri krhkih
laseh in koži
• Pomaga pri laseh brez življenja
• Krepi lase
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Izdelki LD3, LD6, D8 in D10 so primerni za vsakodnevno rabo za kožo in lase. 
Uporaba izdelkov SCIENCE SYSTEM pomaga doseči najboljšo obliko las in kože, zagotavlja posebno 
čvrstost, oblikovanje in prožnost, brez da bi se lasje zlepili skupaj. 

Pomen: D = osnutek = koncept
LD = skica = grobi koncept
Lestvica od 0 do 10: 0 = šibko, 10 = močno

Količina:
Potrebna količina izdelka je odvisna od vpojnosti las – lahko znaša od količine, ki je primerljiva
s kovancem za 5 centov, pa tudi do količine, ki je primerljiva s kovancem za 2 evra. Priporočamo,
da začnete z manjšo količino in jo vtrete v mokre ali suhe lase. 

OBLIKOVANJE LAS
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LD3
Science LD3 je nemastna krema ki pomaga 
oblikovati vaše lase, ti pa izgledajo bolj sijoči 
in imajo več volumna. Fermentirano
karitejevo maslo omogoča, da lasje
ostanejo v harmoniji in so prijetno
sproščeni na vašem lasišču. 

Nasvet:
• Navlaži
• Podpira beljakovine v laseh
• Lahko uporabljamo kot dezodorant
• Prinaša harmonijo v lase (krema za obliko-
vanje pričesk)
• Poudarja obliko las
• Sprošča lasišče

PROJECT SCIENCE LD3 & LD6

LD6
Gel, obogaten z vlažilnimi sestavinami,
ki lasem daje elastičnost in jih ohranja v
popolni obliki. LD6 krepi vaše lase med 
samim oblikovanjem, brez da bi povzročal, 
da se zlepijo. Trajnostni učinek gela LD6 
omogoča, da so lasje bolj odporni proti 
toploti in zunanjim vplivom. Zagotavlja tudi 
stabilnost in trdnost pričeske. 

Nasvet:
• Lahko uporabljamo tudi kot dezodorant 
(dvakrat dnevno)
• Ščiti pred glivicami
• Lajša srbečico
• Lajša blage alergijske reakcije
• Izboljšuje pričesko (obdrži obliko)
• Daje lasem bleščeč lesk
• Primeren za razdražena območja
• Lahko nanašamo na mokre ali suhe lase
• Ščiti vaše lase pred toploto do 200°C (med 
sušenjem)

PROJECT SCIENCE D8 & D10
D8
Napolni vlakneno plast las z naravnimi 
lipidi, minerali in omogoča, da se vaši
lasje lažje sušijo ali oblikujejo. Lasje
postanejo ravni, svileni in bleščeči.
Trajnostni učinek izdelka D8 omogoča,
da lasje postanejo bolj odporni proti
toploti in zunanjim vplivom. Ogljikovi
hidrati povežejo molekule vode skupaj in
so te potem enakomerno razpuščene 
med sušenjem s fenom ali brez. 

D10
Napolni vlakneno plast las z naravnimi 
lipidi, minerali in omogoča, da se vaši
lasje lažje sušijo ali oblikujejo. Lasje
postanejo ravni, svileni in bleščeči.
Trajnostni učinek izdelka D10 omogoča,
da lasje postanejo bolj odporni proti
toploti in zunanjim vplivom, poleg tega
pa zagotavlja stabilnost las. Ogljikovi
hidrati povežejo molekule vode skupaj 
in so te potem enakomerno razpuščene 
med sušenjem s fenom ali brez. 

Nasvet:
• Pomaga pri srbečici
• Lajša blage alergijske reakcije
• Daje lasem bleščeč lesk
• Ščiti pred toploto do 200°C
• Primeren za razdražena območja
• Lahko uporabljamo kot dezodorant
• Lahko uporabljamo na mokrih ali
suhih laseh (lasem daje obliko in jih utrdi)

Nasvet:
• Daje lasem obliko
• Odporen proti vročini do 200°C
• Lasje postanejo bolj stabilni
• Vlažilni učinek
• Daje malce več podpore lasem kot
LD3 (deluje kot gel za lase)
• Ščiti proteine v vaših laseh
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Kreme: PROOF SYSTEM CREAM, PI SYSTEM CREAM, TOOTH CREAM NORMAL,
Izdelki TOOTH CREAM MENTHA, TOOTH POWDER, AVATHAAR, BG, ALL DONNA, ZAJDII,
PRIMUS & OCTAVUS, LIPROSE in HELOPHILL MASK so primerni za kožo, usta, lasišče in telo.

Ti izdelki podpirajo naravno floro in krepijo imunski sistem, primerni pa so za vse tipe kože. 

NEGA UST IN KOŽE
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Zobna krema MENTHA 19 deluje na edinstven 
način, saj krepi in ščiti našo ustno floro, jo
oskrbuje z različnimi mikroorganizmi, uravnava 
pH in tako preprečuje nastanek kariesa in ščiti 
pred boleznimi ustne votline. 

Nanos:
Nanesite majhno količino naravne zobne kreme 
neposredno v usta, nežno ščetkajte zobe in
masirajte dlesni. Po tem izperite usta. Zobna 
krema je nam daje svež zadah in krepi ter ščiti 
ustno floro.

Zobna krema 13 prav tako deluje na edinstven 
način, saj krepi in ščiti našo ustno floro, jo
oskrbuje z različnimi mikroorganizmi, uravnava 
pH in tako preprečuje nastanek kariesa in ščiti 
pred boleznimi ustne votline.  

Nanos:
Nanesite majhno količino naravne zobne kreme 
neposredno v usta, nežno ščetkajte zobe in
masirajte dlesni. Po tem izperite usta. Zobna 
krema je nam daje svež zadah in krepi ter ščiti 
ustno floro.

Nasvet:
• Obnavlja in ščiti ustno floro
• Pomaga pri zatiranju kariesa
• Pomaga pri vnetjih
• Pomaga pri zobobolu
• Preprečuje
paradontalne bolezni 

Nasvet:
• Obnavlja in ščiti ustno floro
• Pomaga pri zatiranju kariesa
• Pomaga pri vnetju dlesni
• Pomaga pri zobobolu
• Blaži rane
• Preprečuje paradontalne 
bolezni
• Blaži zgago
• Idealna je tudi za 
homeopatijo

PROJECT ZOBNA KREMA MENTHA 19 PROJECT ZOBNA KREMA NORMAL 13
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AVATHAAR predstavlja povezavo z vsem.
Obdaja vsa živa bitja, jih ščiti in hrani ter
ustvarja povezavo s subtilnostjo. Vsako 
človeško bitje pa lahko podzavestno čuti 
in dojema ta učinek. AVATHAAR ima veliko 
plasti, večina teh pa je povezana skomunik-
acijo. Strastni lasje so odsev naših občutkov 
in čustev. AVATHAAR lahko ustvari katerokoli 
razpoloženje ali občutek, ki prispeva k vašemu 
počutju in ohranja videz las. 

Mikroorganizmi so življenjska energija ki
izžareva v vas in ljudem okoli vas. Vi ste
odgovorni za svoje življenjske procese. 

PROJECT AVATHAAR A8

BG vam zvesto in iskreno stoji ob strani, tako 
da sprošča osvežuje in z užitkom zbuja vaše 
kožne celice . 
Kaj se dogaja z vašo kožo ob dnevni
izpostavljenosti okoljskim vplivom, prehrani
in duševnim stanjem? Slej ko prej bodo
posledice postale vidne - koža bo postala 
ohlapna, se  osušila in obnovo celic bo
potrebno nemudoma spodbuditi

Nanos:
Nežno vtrite majhno količino naravnega BG
na roke, vlažno kožo in lase (dolžina in
konice las).

PROJECT BG 92

Nasvet:
• Pomirjujoče
• Osvežilno
• Za ljudi, ki imajo težave
z zadahom
• Nevtralizira zrak
• Osvobaja od odvečnih nečistoč
• Pomaga pri bolečem grlu
• Viša absorpcijske sposobnosti
• Pršilo za lase, kožo in usta, 
odgovorno zakomunikacijo

Nasvet:
• Uporabno kot krema za 
ase in kožo
• Blaži alergijske reakcije
• Lajša srbenje
• Čisti lase in kožo
• Uporabno kot krema za britje
• Pomaga pri razcepljenih
konicah las
• Pomaga pri sončnih opeklinah
• Blaži pike komarjev
• Sprosti kožne celice
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Osvoboditev od vsega, kar nas omejuje. 
PROOF SYSTEM krema podpira naravno floro 
naše kože in krepi imunski sistem. Njena 
učinkovitost leži v širokem spektru encimov, 
mikrobov in aminokislin, ki jih vsebuje. Krema 
je primerna za vse vrste kože. 

Mikroorganizmi in fermentirano galamovo 
maslo delujejo dinamično in spodbujajo
obnovo celic. Ob uporabi izdelka, ki vsebuje 
vse te dragocene sestavine se razkrije poseben 
vonj, ki navdihuje vaše čute in vašo osebnost. 

PROJECT PROOF SYSTEM CREAM 96

Kremo PI lahko uporabljamo tako na obrazu, 
kot na celotnem telesu in je primerna za vsak 
tip kože. Narejena je iz 100% naravnih surovin 
in vsebuje različne mikroorganizme, ki
pomagajo povrniti naravno lepoto kože.

Mikroorganizmi, alge, fige, limete in zdravilna 
prst imajo tradicionalen učinek na pomiritev 
kože. To lahko opazimo takoj po nanosu,
koža v trenutku absorbira vsako sestavino. 

PROJECT PI SYSTEM CREAM 99

Nasvet:
• Idealno za zrelo kožo
• Lahko se uporablja kot zaščita 
pred soncem 
• Pomaga pri vnosu vitamina D3
• Spodbuja obnovo pigmenta
• Obnavlja in uravnoteži
kožno floro
• Pomirja metabolizem
• Pospešuje obnovo celic

Nasvet:
• Obnovi zaščitno plast
• Uporabno proti alergijam
• Pospešuje obnovo celic
• Ščiti kožo pred izsušitvijo
• Primerno tudi za
grobo in poškodovano kožo
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Lahka krema PURE, narejena iz izbranih
naravnih/živih sestavin in čarobne rastline 
kanabis vlaži vašo kožo. Po uporabi lahko
občutite čvrstost in napetost kože. Prav tako
ta izdelek osveži in pričara sijočo polt in kožo in 
tej da svilnat občutek. Kožne celice postanejo 
bolj učinkovite (s pomočjo mikroorganizmov), 
polt pa postane bolj prefinjena.

Učinek proti staranju osveži kožo od znotraj
in poveča njeno vsebnost vlage ter
preprečuje nastanek novih gub. Krema proti 
staranju PURE vsebuje vegetarijansko
hialuronsko kislino (polisaharid), ki je
pomemben del vezivnega tkiva in igra
vlogo tudi pri proliferaciji celic. 

Nasvet:
•  Učvrsti kožo
•  Primerno za nego obraza, 
vratu in dekolteja
•  Pospešuje obnovo celic
•  Globinsko neguje kožo
•  Ščiti pred izsušitvijo kože

PROJECT PURE CREAM 10

Lahko občutite vso svojo ženstvenost. Izdelek 
ALL DONNA poudarja vaš dotik, čute in
nenamernost. Uporabljamo ga lahko dnevno, 
za odstranjevanje odvečnih snovi. Spodbuja 
najvišjo občutljivost in vas obogati z varnostjo 
in zaščito. 

Nanos:
Primerno za dnevno uporabo na celotni koži. 
Nanesite majhno količino kreme v roke in jo 
nežno vtrite na vlažno kožo z lepimi mislimi 
in dobrimi občutki. Izdelek nanašamo nežno 
in s krožnimi gibi, odvečno količino previdno 
izperemo s kože. Izdelek je primeren za vsa živa 
bitja. 

PROJECT ALL DONNA 20

Nasvet:
• Primerno za
odstranjevanje ličil
• Uporabno kot gel za tuširanje
• Zagotavlja varnost in zaščito
• Prinaša ravnotežje med
jinom in jangom 
• Odstranjuje odvečne nečistoče
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ZAJDII odstranjuje odvečne snovi, poživlja celoten organizem 
in spodbuja telo k razstrupljanju in očiščenju. ZAJDII vam daje 
lahkotnost in svežino, koža pa postane bolj vpojna in čudovito 
gladka. Življenje se zdi brezskrbno in čutimo povezanost z vsemi 
živimi bitji. 

PROJECT ZAJDII PROJECT PRIMUS & OCTAVUS

Nasvet:
• Odstranjuje odvečne
snovi iz telesa
• Lahko uporabljamo kot
blazinico za tuširanje
• Ima učinek pilinga
• Primeren za masaže in terapije
• Poživlja celoten organizem
• Spodbuja telo k samoočiščenju
• Koži daje lahkotnost in svežino
• Ima osvobajajoč učinek 
• Primerno za do 40 uporab

Nanos:
ZAJDII nanašamo na mokro 
kožo z nežnimi krožnimi gibi, 
nežno vtiramo in izperemo. 

Nasvet:
• Lahko uporabljamo
za ‘preobrazbo’
• Ima učinek proti staranju
• Uporabljamo za intenzivno 
nego obraza
• Spodbuja optimalno
obnovo celic

Nanos:
Primerno za vse vrste kože, 
posebno za spodnji del vek, 
čelo ali ostale predele obraza, 
kjer imamo gube ali druge 
kožne nepravilnosti, ki
potrebujejo izboljšanje ali
zaščito flore.

*Opomba: med uporabo izdelka PRIMUS & OCTAVUS ne uporabljajte

nobenega drugega izdelka za kožo

‘Zvok’ ki navdihuje našo kožno floro, da se prenovi, izboljša in 
obogati z mikroorganizmi. Aktivne sestavine so tako edinstvene 
v svoji vitalnosti, da pomagajo vašim celicam, da se ponovno 
izgradijo. Pomladitev kože je neizogibna. 
To pa ni rezultat le aminokislin, mineralov in elementov
v sledovih, ki jih vsebujeta ta dva izdelka, ampak tudi
simbioze učinkovitih mikroorganizmov. 30 mililitrov
posameznega izdelka PRIMUS & OSTAVUS je primernih za
katerokoli področje kože. Izdelka lahko nanašamo skupaj le
do 10 dni, potem priporočamo vsaj 7 dni odmora. 
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Dodatna nega za celotna usta – za zdravo
ustno floro in preprečevanje lažjih vnetij.
Pomaga tudi pri preprečevanju
paradontitisa, bolezni zob, zobobolu, krvavečih 
dlesnih, rdečih/otečenih ali občutljivih dlesnih, 
žepkih na dlesnih, občutljivosti in
neprijetnemu zadahu. 

PROJECT TOOTH POWDER 15

Zaradi dragocenih sestavin predlagamo da piling 
uporabljate tudi kot masko, in ga pustite na koži 
10 minut, da se popolnoma vpije. Po uporabi 
HALLOPHIL maske uživajte v svojem počutju. 

Nasvet:
• Lahko se uporablja kot ustna 
vodica
• Obnavlja in ščiti ustno floro
• Povzroča regresijo pri kariesu
• Proti vnetim dlesnim
• Pomaga pri zobobolu
• Preprečuje zobni kamen
• Preprečuje paradontalne 
bolezni

Nasvet:
• Za poškodovano kožo
• Ko imamo občutek težkih nog
• Primerno za suho kožo
• Pomaga proti celulitu

Ta piling so sestavili člani prostovoljci na
Inštitutu I’m Resource. 
Sestavljen je iz mandljev, konopljinih semen, 
fermentiranih oliv in koščic grozdja, odličnih 
alg, ki jih pridobimo iz solin. Zdravilno črno 
blato pa je posušeno skupaj z zdravilno
zeleno glino in skupaj zmleto v suhi prah. 

Sestavine delujejo zdravilno in regeneracijsko 
na celo telo. Prišlo bo do aktivacije cirkulacije 
kože, ki bo pomirila krče, ogrci in draženje 
kože pa bo izginilo. 

PROJECT HALOPHILL MASKA & PILING

Nanos:
Uporabljajte zobni prah enkrat do večkrat
dnevno, po potrebi. 
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Čudovit balzam za ustnice za
vsakodnevno uporabo ali uporabo po 
potrebi. Zaradi svoji dragocenih sestavin, 
kot so čebelji vosek, med, ferment jojobe 
neguje vaše ustnice in kožo. 

Zagotavlja dolgoročno zaščito pred
vremenskimi in okoljskimi vplivi, podpira 
regeneracijo ustnic in gub okrog ust ter 
daje žametni občutek. 

PROJECT LIPROSE 33

KONTAKTNI PODATKI

Sedež raziskovalnega centra

I’m Resource Institut
Sećovlje 18 B,
SL-6333 Sećovlje, Slovenija
Tel: +49 (0)7362 922930
E-mail: verein@resource.bio

Sedež In tituta

I’m Resource Institut
Hauptstr. 20,
A-3362 Mauer bei Amstetten
ZVR-Zahl 1927048210
E-mail: verein@resource.bio

Nasvet:
• Primeren za nego ustnic
in nohtov
• Lahko se uporablja za
suho kožo okrog nosu 
• Proti suhim madežem na koži
• Obnavlja kožno floro okoli ust
• Zaščita pred vročino
in mrazom 
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