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filozofia zdrowej pielęgnacji
Torf Corporation  
Fabryka Leków Sp. z o.o. 

Na początku działalności, firma koncentrowała się na produkcji 

leku - Preparatu Torfowego Tołpa. Długoletnie badania Profesora Tołpy 

i jego współpracowników udowodniły immunoregulacyjne i immunosty-

mulujące działanie ekstraktu torfowego na organizm człowieka. W ślad 

za Profesorem poszli pracownicy naukowi Torf Corporation, którzy 

kontynuując wspólnie z lekarzami i naukowcami różnych specjalności 

badania nad preparatem potwierdzili jego skuteczność i bezpieczeństwo 

stosowania.

Od początków istnienia firmy, jako jedyna na świecie, Torf Corpo-

ration posiada patent na unikalny ekstrakt torfowy, który zachowując 

właściwości torfu charakteryzuje się jasną, kremową barwą. Dlatego 

z czasem Torf Corporation zaczęła wykorzystywać ekstrakt torfowy 

także do produkcji kosmetyków i past do zębów dając początek marce 

kosmetycznej TOŁPA® wyróżniającej się specjalistycznym podejściem 

do pielęgnacji skóry oraz zapobieganiu i rozwiązywaniu problemów 

o charakterze dermatologiczno-kosmetycznym. Marka została wyróżnio-

na m.in. w konkursach miesięcznika „Twój Styl”, „Uroda”, „In Style”.

Obecnie porfolio marki TOŁPA® to m.in.:
Dermokosmetyki do pielęgnacji twarzy TOŁPA•      ® huminea. 

Preparaty kosmetyczne stworzone na bazie humino-kompleksu  

TOŁPA® pielęgnują wielokierunkowo skórę twarzy. Łagodzą 

podrażnienia, poprawiają zdolność do samoregeneracji i obrony 

przed działaniem niekorzystnych czynników. Zapobiegają procesom 

starzenia się i walczą z ich oznakami. Dzięki tym właściwościom 

skóra zachowuje swoje piękno, żywotność, młodość i energię, 

a same produkty stanowią doskonałą podstawę bezpiecznej 

pielęgnacji wrażliwej skóry.

Dermokosmetyki do pielęgnacji ciała TOŁPA•      ® body pro. 

Innowacyjne, kreatywne dermokosmetyki unikatowo łączące 

specjalizację, wysoką efektywnością działania z naturalnością 

Torf Corporation Fabryka Leków Sp. z o.o. powstała 
w 1989 temu we Wrocławiu. Istniejąc ponad  
20 lat na polskim rynku, zdobyła uznanie i lojalność 
polskich klientów, którzy szanują ją za wysoką 
jakość produkowanych wyrobów oraz kontynuację 
wieloletnich badań wybitnego polskiego naukowca, 
botanika i badacza Stanisława Tołpy (1901–1996), 
poświęconych leczniczym właściwościom torfu.
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i ekologiczną formułą produktów oraz aptecznym 

bezpieczeństwem stosowania. TOŁPA® body 

pro to możliwość kreowania indywidualnych 

dermostrategii ukierunkowanych na rozwiązanie 

strategicznych problemów w obszarze ciała, 

tj. cellulit, rozstępy, brak jędrności, suchość, 

starzenie się skóry. Możliwość tworzenia indy-

widualnych dermostrategii pozwala efektywnie 

pielęgnować ciało.

Ekokosmetyki TOŁPA•      ® Planet of NATURE. 

Gama ekoproduktów przyjaznych naturze, 

stworzona w trosce o piękno i zdrowie skóry oraz 

dobro Naszej Planety. Naturalne ekstrakty ro-

ślinne, ekologiczny torf TOŁPA®, brak alergenów 

i sztucznych barwników, testy dermatologiczne, 

komfortowe formuły produktów oraz opakowania 

poddawane recyklingowi tworzą wyjątkowo 

bezpieczną i skuteczną ekopielęgnację. W 2009 

roku Wygładzający balsam odżywczy Planet 

of NATURE otrzymał nagrodę miesięcznika „In 

Style” BEST BEAUTY BUYS 2009.

Kosmetyki SPA&Wellness. •     
Linia produktów przeznaczona do pielęgnacji 

każdego rodzaju skóry ze szczególnym uwzględ-

nieniem odnowy ciała w stanach dyskomfortu 

powstałego w wyniku przeciążenia, przemę-

czenia, stresu i osłabienia. Preparaty wykazują 

właściwości kojące; rozluźniają i odprężają.

Preparat regenerująco-wzmacniający•       

(suplement diety) Immuno Complex. 

Naturalny wieloskładnikowy preparat 

pochodzenia torfowego. Suplement diety 

dostarczający łatwo przyswajalnych związków 

organicznych. Wykazuje działanie stymulujące 

na układ odpornościowy organizmu, zmniejsza 

podatność na infekcje w okresie osłabienia 

systemu obronnego. Preparat jest naturalnym 

przeciwutleniaczem - chroni komórki organizmu 

przed szkodliwym działaniem wolnych rodników. 

Stymuluje odporność organizmu, przez co 

zmniejsza podatność na infekcje bakteryjne i wi-

rusowe. Bogata kombinacja substancji czynnych 

wchodzących w skład wyciągu tworzy unikalny 

biokompleks o działaniu immunotropowym 

i antyoksydacyjnym. Wyciąg w postaci tabletek 

i żeli był poddany szeroko zakrojonym badaniom 

w 25 klinikach i oddziałach szpitalnych. Proces 

badawczy obejmował łącznie około 850 osób.

TOŁPA•      ® Professional. Kosmetyki powstałe 

z myślą o klientach gabinetów kosmetycznych, 

fizjoterapeutycznych i ośrodków SPA, 

oczekujących nie tylko spektakularnych 

efektów działania zabiegu, ale również 

uzyskania harmonii umysłu i ciała. Produkty 

dostosowane są do potrzeb skóry wrażliwej, 

a opracowane zostały w oparciu  

o najnowszą wiedzę z zakresu kosmetologii 

oraz doświadczenie w badaniach nad 

właściwościami nowoczesnej borowiny 

TOŁPA®. Receptury produktów wyróżniają się 

wysoką koncenracją składników aktywnych, 

brakiem alergenów i sztucznych barwników 

Prof. Stanisław Tołpa
to wielki uczony i wynalazca. Poświę-
cił całe życie na badanie torfu. Jego 
prace doprowadziły do uzyskania 
bioaktywnej frakcji torfu o właściwo-
ściach immonomodulacyjnych  
i proregeneracyjnych.
Stanisław Tołpa urodził się w 3 listopa-
da 1901 roku w Rudzie Łańcuckiej na 
Rzeszowszczyźnie. Po zdaniu w 1920 r. 
egzaminu dojrzałości w Gimnazjum 
Realnym w Leżajsku, rozpoczął 
studia na Wydziale Teologicznym 
na Uniwersytecie Jana Kazimierza 
we Lwowie. W 1923 r. przeniósł się na 
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy 
na specjalizację botaniczną, którą 
ukończył w 1928 r. i dwa lata później 
obronił swoją pracę doktorską  
„Z badań nad wysokogórskimi 
torfowiskami Czarnohory”.
Stanisław Tołpa był nie tylko wybitnym 
badaczem, ale również wspaniałym 
pedagogiem. Już w gimnazjum udzie-
lał korepetycji swoim kolegom. W 1932 r. 
zaczął uczyć biologii w Państwowym 
Gimnazjum i Liceum w Kaliszu. Pisał 
podręczniki szkolne dla szkół pod-
stawowych i licealnych, cały czas 
poszukując najbardziej skutecznych 
i atrakcyjnych form nauczania. 
Jednak jego największą pasja były 
torfowiska i pozostał im wierny przez 
całe życie.
Do Wrocławia Stanisław Tołpa 
trafił po wojnie w maju 1945 r. Spotkał 
wtedy swojego byłego opiekuna 
z początków swoich prac nad torfem 
prof. Stanisława Kulczyńskiego i razem 
zaczęli organizować Uniwersytet 
i Politechnikę Wrocławską. W 1946 r. 
przeprowadził przewód habilitacyjny 
i objął kierownictwo Katedry Botaniki. 
Prowadził wykłady i zajęcia z zakresu 
botaniki dla studentów Wydziału 
Rolniczego i Lekarskiego. Robił to tak 
doskonale, że sala zawsze pełna była 
po brzegi.
W 1948 roku Stanisław Tołpa został 
mianowany profesorem nadzwy-
czajnym. W tym samym czasie został 
powołany na dziekana Wydziału 
Rolniczego, a następnie otrzymał 
nominację na organizatora Wyższej 
Szkoły Rolniczej we Wrocławiu. 
W latach 1952-1954 pełnił funkcję 
rektora Wyższej Szkoły Rolniczej we 
Wrocławiu. W 1958 roku otrzymał tytuł 
profesora zwyczajnego.
Był tytanem pracy. Znany był jako 
wybitny uczony z zakresu botaniki 
i torfoznawstwa.
Opublikował wiele prac i wygłosił wie-
le referatów na sympozjach i zjazdach 
naukowych w Polsce jak i za granicą. 
Największym zainteresowaniem 
cieszyły się prace na temat aktywno-
ści biologicznej torfu. Profesor Tołpa 
otrzymał wiele nagród i odznaczeń 
za swoją działalność dydaktyczną 
i organizacyjną.
Profesor Stanisław Tołpa zmarł  
11 października 1996 roku we Wrocławiu.
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oraz komfortem stosowania (bezpieczne 

dla urządzeń). Kosmetyki te uzyskały 

wysokie oceny dermatologiczne w badaniach 

klinicznych i zostały tak stworzone, by ich 

stosowanie było przyjemnością zarówno dla 

klienta, jak i dla osoby wykonującej zabieg 

(w ofercie znajduje się ponad 50 propozycji 

kompleksowych zabiegów). W 2010 roku 

TOŁPA® Professional znalazła się w gronie 

laureatów otrzymując wyróżnienie Beauty 

Premium 2010 miesięcznika „Beauty Forum” 

w kategorii Kosmetyki Wellness & SPA 

za „skuteczność i dotrzymanie obietnicy 

producenta”.

Stosowana w kosmetykach 

borowina TOŁPA® to starannie 

wyselekcjonowana odmiana torfu 

leczniczego, pozbawiona wszelkich balastów 

esencja substancji czynnych. Ceniona jest za 

swoje właściwości przeciwpodrażnieniowe, 

detoksykacyjne, antyoksydacyjne (zwalczanie 

wolnych rodników) i regulujące procesy 

metaboliczne. W odróżnieniu od borowiny 

tradycyjnej - nie obciąża organizmu,  jest łatwa 

w użyciu i nie pozostawia śladów na skórze. 

Preparaty marki TOŁPA® tworzone są według 

aptecznych procedur, które cechuje innowa-

cyjność, wysoka tolerancja i bezpieczeństwo 

stosowania oraz skuteczność potwierdzona 

Borowina
jako rodzaj leczniczego torfu nazywanego 
„czarnym złotem” należy do tzw. peloidów 
czyli związków organiczno – mineralnych 
powstałych w wyniku procesów geolo-
gicznych z udziałem wody i mikroorga-
nizmów. Powstaje w wyniku humifikacji 
(proces torfienia) obumarłej roślinności 
bagiennej takiej jak mchy, paprotniki, 
rośliny nasienne, która w środowisku wil-
gotnym jest przetwarzana przez bakterie 
beztlenowe i tlenowe.
Za główną substancję czynną w borowinie 
uznaje się kwasy huminowe należące do 
tzw. związków humusowych o charakterze 
koloidów, które determinują właściwości 
przeciwzapalne, bakteriostatyczne, prze-
ciwwirusowe i antyoksydacyjne. Ponadto 
kwasy huminowe są inhibitorem enzymu 
zwanego hialuronidazą, dzięki czemu 
chronią przed degradacją kwasu hia-
luronowego obecnego w naszej skórze. 
Posiadają również zdolność chelatowania 
jonów metali, dzięki czemu uczestniczą 
w procesach detoksyfikacji ułatwiając 
usuwanie toksyn z organizmu. 
Jednak kwasy huminowe to nie wszystko, 
bo borowina to skarbiec pełen cennych 
składników naturalnych, wśród których 
znajdziemy aminokwasy, bituminy, 
enzymy, cukry, aminocukry czy związki fe-
nolowe o silnym działaniu regenerującym, 
ochronnym i antyoksydacyjnym. Całość 
uzupełnia szereg związków mineralnych – 
zarówno makro- jak mikroelementów (N, P, 
S, K, Ca, Mg, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn, B, Co, I, F) 
niezbędnych do prawidłowego przebiegu 
wielu procesów metabolicznych i odpo-
wiedniego funkcjonowania każdej żywej 
komórki. Tak bogaty skład gwarantuje 
silne działanie bakteriobójcze, przeciwza-
palne, odmładzające, nawilżające, łago-
dzące podrażnienia, zwalczające wolne 
rodniki, odchudzające oraz odtruwające 
skórę co wpływa dobroczynnie zarówno 
na zdrowie jak i urodę. 
Znajdujące się w borowinie bituminy, czyli 
związki o charakterze estrogenowym, 
wykazują działanie regenerujące i 
pobudzające. Stymulują procesy odnowy 
komórek, aktywizują syntezę kolagenu i 
elastyny. Wzmacnia to struktury skóry oraz 
chronią ją przed starzeniem się - spadkiem 
elastyczności, przesuszeniem, skłonno-
ściami do podrażnień. 
Reasumując borowina zapobiega 
powstawaniu i zmniejsza już istniejące 
rozstępy; silnie odżywia, ujędrnia i 
regeneruje skórę przez co przywraca jej 
sprężystość i spoistość i sprawia, że skóra 
jest zregenerowana i wygładzona; ma 
działanie odprężające i relaksujące, 
usuwa objawy napięcia i zmęczenia 
spowodowane przepracowaniem i 
długotrwałym stresem; usuwa nadmiar 
toksyn z organizmu; ma działanie wyszczu-
plające i antycellulitowe, przeciwzapalne, 
ściągające, bakteriostatyczne i bakterio-
bójcze co przyspiesza regenerację skóry, 
łagodzi podrażnienia, pobudza odnowę 
kolagenu i elastyny odpowiadającym za 
jędrność i elastyczność skóry.

Materiały prasowe Torf Corporation
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licznymi badaniami naukowymi i klinicznymi 

(badania randomizowane, porównywane 

z placebo, z podwójnie ślepą próbą). 

Zawierają ograniczoną ilość konserwantów 

i substancji zapachowych, nie posiadają 

w składzie sztucznych barwników oraz nie 

są testowane na zwierzętach. Wszystkie 

preparaty poddawane są testom klinicznym 

i dermatologicznym. Mogą być stosowane 

przy skórze nadwrażliwej i alergicznej.

Torf wykorzystywany do produkcji 

borowiny i torfu TOŁPA® pochodzi z torfowi-

ska znajdującego się w czystym ekologicznie 

regionie Polski – dolinie rzeki Prosny, 

wyselekcjonowanego przez Profesora Tołpę 

spośród setek tysięcy hektarów torfowisk 

w Polsce.

Marka TOŁPA® to także firmowy ośrodek 

TOŁPA SPA Borowinowe mieszczący się 

przy ul.Oławskiej we Wrocławiu posiadający 

w swojej ofercie szeroki zakres zabiegów 

zapewniających pełną i kompleksową 

odnowę ciała. TOŁPA SPA szkoli także 

profesjonalistów – kosmetyczki i kosmetolo-

gów z całej Polski.

Specjalizacją SPA są zabiegi odnowy 

ciała oparte o unikalne właściwości borowiny 

TOŁPA®. Dzięki temu zabiegi pielęgnacyjne 

ciała i twarzy działają regenerująco, nawilżają, 

łagodzą podrażnienia a także przyspieszają 

spalanie tkanki tłuszczowej, ujędrniają oraz 

wspomagają detoksykację. Zapobiegają 

procesom starzenia się skóry i walczą z ich 

oznakami. Dzięki tym unikalnym właściwo-

ściom borowiny TOŁPA® skóra zachowuje 

swoje piękno, żywotność i młodość. Nowością 

SPA są zabiegi dla par, kobiece wieczory i za-

biegi dla grup np. wspólne zabiegi-spotkania 

znajomych czy przyjaciół. TOŁPA SPA to także 

zabiegi z zakresu dermatologii estetycznej 

oraz zabiegi oparte także o światowe marki 

kosmetyczne. 

W 2010 roku redakcja miesięcznika  

„In Style” uznała TOŁPA SPA Borowinowe  

za jedno z najlepszych SPA w Polsce.

Materiały prasowe Torf Corporation


