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• Dünyadaki dış etkenlere karşı
 %100 koruma sağlar

• Borun bağışıklık sistemine katkısıyla kendinizi 
güvene alın. İçeriğindeki zengin minaral yapısı 
ile dış etkenlere karşı korunun.

• Solunum yolu ile bulaşan bakterilere asla geçit 
vermez

• Sahip olduğu D vitamini, kalsiyum 
ve magnezyum gibi etken mineraller 
sayesinde bakteri, mikrop ve virüs gibi 
mikroorganizmalara karşı bağışıklık sistemini 
güçlendirir.

• Metabolizmayı güçlendirmek için vücut 
savunmasını yapılandırarak korumaya alır. 

• Nefes yollarını açar, içindeki mineraller 
sayesinde daha rahat nefes alınmasını sağlar. 
Böylelikle dış etkenleri absorbe ederek 
vücuttan dışarı atılmasını sağlar.

• Provides 100% protection against external 
factors in the world.

• Secure yourself with the contribution of boron 
to the immune system. Protect yourself 
against external factors with its rich mineral 
ingredient.

• It never gives passage to bacterial infection 
throughout the respiratory tract.

• It strengthens the immune system against 
microorganisms such as bacteria, germs and 
viruses with its contents of active minerals 
such as vitamin D, calcium and magnesium.

•  It protects body defence system by 
configuring to strengthen metabolism.

• It opens the air passage and provides 
comfortable breathing due to the minerals in 
this product. Thus, it absorbs external factors 
and ensures that they are excreted from the 
body.

Doğadan Gelen 
Yüzde Yüz koruma 

From Nature 
100% protection 

Tüm İçerik Testleri Yapılmıştır
All Content Tests Done
2011 Yılında Hamburg Üniversitesi Tarafından Yapılan Test Sonuçları
Test Results Conducted by the University of Hamburg in 2011



Bor ürünlerinin doğada benzeri olmayan özellikleri sayesinde yerinin dol-
durulması neredeyse imkansızdır. Günümüzde yapılan araştırma sonuçları 
bir insanın günlük olarak belirli miktarlarda bor elementine ihtiyaç duy-
duğunu göstermektedir.

Türkiye’nin en değerli yer altı kaynakları arasında olan bor; yapılan araştır-
malar doğrultusunda insan sağlığına önemli ölçüde katkı sağlamaktadır. 
İnsan vücudunda düşük miktarlarda ihtiyaç duyulan bor; besinler ve suy-
oluyla dışardan alınan bir mineraldir. Yapılan araştırmalar doğrultusunda 
bor ürünlerinin insan vücudunda olumlu etkilere yol açtığı tespit edilmiştir. 
Bu doğrultuda, sağlık sektöründe de her geçen gün yaygın bir kullanım 
alanı bulan bor elementi; birçok hastalığın tedavisinde kullanılarak etkin 
sonuçlar vermeye başlamıştır. İnsan vücudunda olumlu etkileri kanıtlan-
maya devam edilen bor; besinler yoluyla tüketildiğinde halsizlik ve stres 
oluşumunu minimum seviyeye indirmektedir. Ayrıca, prostat kanserinin 
tedavisinde, göz iltihaplarının sterilizasyonunda, merhem yapımında ve 
özellikle beyin kanseri tedavisinde etkin olarak kullanılmaktadır. Beyin 
kanserinin iyileştirilmesi tedavisinde etkin olarak kullanılan Borlu Nötron 
Yakalama yöntemiyle; hasta hücrelerin seçilerek imha edilmesi ve sağlıklı 
hücrelere zararının minimum düzeyde tutulmasına yardımcı olmaktadır.

Bor ürünlerinin kullanıldığı sağlık sektöründe yapılan araştırmalarda; bo-
run insan vücudunda bakır, magnezyum ve benzeri elementlerin emilimini 
artırmasından dolayı kemiklerin güçlendiği gözlemlenmiştir. Bu durum 
ağrıların azalmasına ve kemik yapısının güçlenmesine yardımcı olmak-
tadır. İnsan metabolizmasında kalsiyum, magnezyum ve fosfor dengesini 
ayarlayan bor; fosfor dengesini de optimum seviyeye getirerek kasların ve 
beyin fonksiyonlarının gelişmesine katkı sağlamaktadır. Ayrıca bor; alerjik 
hastalıklarda, psikiyatride, kemik gelişiminde ve artiritte (iltihaplı romatiz-
ma tedavisinde) tedavisinde de yaygın olarak kullanılmaktadır.

It is almost impossible to fill the places of boron products due to their 
unique properties in nature. Today’s research results show that a person 
needs a certain amount of boron element daily.

 Boron, which is among the most valuable underground resources in Turkey 
contributes significantly effect to human health. Boron, which is needed 
in low amounts in the human body; is a mineral taken from the outside by 
food and water. According to the researches, boron products have been 
found to cause positive effects on the human body. Accordingly, boron ele-
ment, which is also a common use area in the health sector, began to give 
effective results in the treatment of many diseases. Boron, which contin-
ues to have positive effects on the human body; reduces the formation of 
weakness and stress to a minimum when consumed through foods. It is 
also used effectively in the treatment of prostate cancer, sterilization of 
eye inflammations, ointment making and  especially in the treatment of 
brain cancer. Boron Neutron Capture method, which is  used effectively in 
the treatment of the improvement of brain cancer; helps to selectively  dis-
pose of patient cells and keep their damage to healthy cells to a minimum.   

In the health sector where boron products are used; it was observed that 
the bones  were strengthened due to increase the absorption of copper, 
magnesium and similar  elements in the human body. This helps to reduce 
pain and strengthen bone structure.  Boron adjusts the balance of calci-
um, magnesium and phosphorus in human  metabolism; by maximizing 
phosphorus balance, it contributes to the development  of muscles and 
brain functions. In addition, boron is also widely used in  allergic diseases, 
psychiatry, bone development and treatment of artiritte (inflamed rheu-
matism treatment).



Renoval Renoval
Sektörde geçen 21 yıllık tecrübe ile 
sürekli teknolojik gelişmeleri takip ederek 
inovasyona yatırım yapan bir firmadır. 

Renoval sağlık sektöründe önemli 
yatırımlar yapan, uluslararası ve lider bir 
Türk şirketidir. Sürdürülebilir ve istikrarlı 
kazançlar sağlarken çalışanlarımızın, 
toplumumuzun ve tüketicilerimizin 
sağlığına itibar eden, kurumsal sosyal 
sorumluluk yükümlülüklerimizi yerine 
getiren  ve çevreye saygılı bir şirkettir.

Mühüm olan dünyanın sektörde neler 
yapabildikleri değildir, yıllarca doğallığı 
koruyarak markayı insanlığın hizmetine 
sunmak ve kaliteyi yıllarca misyonunda 
barındırabilmektir.

Murat KARASOY (CEO) 
Renoval İlac Kimya Kozmetik Danışmanlık İthalat 
İhracat
San. ve Tic. Ltd. Sti.

With 21 years of experience in the sector, 
it is a company that invests in innovation 
by following continuous technological 
developments. 

Renoval is an international and leading 
Turkish company that makes significant 
investments in the health sector. It is a 
company that respects the health of our 
employees, society and consumers while 
achieving sustainable and stable gains, 
fulfilling our corporate social responsibility 
obligations and respecting the environment.

What the world can do in the sector is 
not what they can do in the sector, but to 
serve the brand for humanity by preserving 
naturally for years and to be able to host 
quality in its mission for years.

Murat KARASOY (CEO) 
Renoval Iliac Chemical Cosmetic Consulting 
Import Export
San. and Tic. Ltd. Sti.
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