
Odkryj kosmetyki z drogocennymi składni-
kami z Morza Martwego! Na czym polega se-
kret ich dobroczynnego wpływu na kondy-
cję i wygląd skóry? W czasach starożytnych, 
gdy zauważono wspaniałe lecznicze i pielę-
gnacyjne działanie soli i błota z Morza Mar-
twego, przypisywano im moc magiczną. Dzi-
siaj wiemy, że „magia” nie wynika z  żadnych 
zjawisk nadprzyrodzonych, lecz jest efek-
tem unikalnego składu chemicznego solan-
ki występującej w tym niezwykłym morzu. 
Zawiera ona cenne mikro- i makroelemen-
ty, przede wszystkim chlorek magnezu (53%), 
chlorek potasu (37%) oraz chlorek wapnia  
i różne pierwiastki śladowe. Zgodnie z opi-
niami naukowców to właśnie idealna kom-
pozycja magnezu, potasu, chlorku sodu oraz 
pierwiastków śladowych w solach Morza 
Martwego wywiera tak dobroczynny wpływ 
na skórę człowieka.

Solanka z Morza Martwego jest wykorzy-
stywana głównie w kosmetykach przezna-
czonych do pielęgnacji cery mieszanej i tłu-
stej, walki z trądzikiem i wypryskami. Powo-
duje zwężenie porów skórnych, ogranicze-
nie wydzielania sebum, a tym samym reduk-
cję lub całkowitą likwidację problemów wy-
nikających z przetłuszczania się cery. Sól sto-
suje się jako dodatek do kąpieli lub w for-
mie okładów na skórę. Błoto występuje głów-
nie w formie maseczek i okładów błotnych,  
a woda z Morza Martwego stanowi doskona-
ły dodatek do szamponów, balsamów do cia-
ła, kremów pielęgnacyjnych, żeli po goleniu itp.

Solanka i błoto z Morza Martwego służą nie 
tylko pielęgnacji urody, ale także rozmaitym 
terapiom i kuracjom. Duże znaczenie ma za-
warty w nich magnez zwany też pierwiast-
kiem zdrowia. Doświadczenia wykonywane 
w laboratoriach całego świata oraz na Uni-
wersytecie Birmingham pokazują, że kąpiele 
w solach magnezowych mogą stanowić źró-
dło suplementacji magnezu. Dzięki kąpielom 
w solance z Morza Martwego, okładom błot-
nym oraz kompresom solnym z soli magne-
zowej organizm zyskuje podwójnie: solan-
ka i błoto wspaniale pielęgnują skórę, jedno-
cześnie zaś może następować  uzupełnianie 
ewentualnych niedoborów magnezu w orga-
nizmie w sposób bezinwazyjny, naturalny i jak 
najbardziej bezpieczny.

MINERAŁY PIĘKNA
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Skoncentrowana woda, błoto i sól Blue Nature zawierają magnez, potas, chlorek sodu oraz pierwiastki śladowe w idealnych 
proporcjach, dobranych przez najlepszego eksperta – samą naturę. Gwarantują najwyższą czystość i jakość składników: nie zawierają żadnych 
dodatkowych środków chemicznych ani konserwantów.  Sprawiają, że zwykłe zabiegi pielęgnacyjne zmieniają się w relaksującą przyjemność  
o właściwościach terapeutycznych i upiększających. Teraz nie musisz wyjeżdżać do drogich ośrodków odnowy biologicznych, by móc cieszyć 
się luksusowymi kosmetykami z Morza Martwego.
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BŁOTO 
Z MORZA MARTWEGO
500 g

Z brzegów Morza Martwego wydobywa 
się ręcznie czarne, mokre błoto,  które jest  
rozkładane na słońcu i suszone, a następnie 
poddawane procesowi mielenia i sterylizacji 
promieniami UV. 

Błoto można stosować w formie mase-
czek i okładów na całe ciało. Jest nadzwyczaj  
skuteczne w pielęgnacji cery tłustej i miesza-
nej oraz nieocenione w zwalczaniu trądziku 
i wykwitów skórnych wywołanych nadmia-
rem sebum. Ma dobroczynny wpływ na pory 
skóry: odtyka je, ściąga,  dezynfekuje, głębo-
ko oczyszcza, co może ograniczyć wydziela-
nie się sebum i zmniejszyć ryzyko pojawie-
nia się zmian trądzikowych. Po zastosowaniu 
maseczki lub okładu z błota skóra staje się 
gładka i delikatna w dotyku. Doskonałe efek-
ty uzyskuje się stosując błoto z Morza Mar-
twego w formie maseczki na włosy z ten-
dencją do przetłuszczania się oraz w walce  
z łupieżem. W drogich i eleganckich ośrod-
kach SPA na całym świecie błoto z Morza 
Martwego stosuje się w zabiegach wyszczu-
plających i antycellulitowych. 

Stosowanie: maseczki i okłady błotne wygładzające cerę, wspomagające 
likwidację trądziku i problemów przetłuszczającej  się  skóry, okłady o cha-
rakterze antycellulitowym, maseczki na włosy i skórę głowy o działaniu prze-
ciwłupieżowym, okłady wspomagające terapie chorób skóry: atopowego  
zapalenia skóry, grzybicy i łuszczycy, ciepłe i gorące okłady błotne o charakte-
rze przeciwreumatycznym. 

Wskazówki: Okłady i maseczki zimne (kosmetyka pielęgnacyjna, pielę-
gnacja skóry tłustej i mieszanej, trądzik, rehabilitacja pourazowa, grzybice)  
lub ciepłe (łuszczyca, zabiegi antycellulitowe, reumatyzm, bóle mięśni). Do 7 
części suszonego błota dodaj 1 część wody – otrzymasz gęstą masę. Użyj 
wody mineralnej lub przegotowanej. Przy stosowaniu po raz pierwszy za-
wsze sprawdź reakcję skóry na błoto - nałóż maskę na maksymalnie 5 minut.

www.betterware.pl

Czas nałożenia maski jest indy-
widualny w zależności od typu 
skóry. Maski i okłady należy usu-
nąć na etapie podsychania (nie 
doprowadzić do wyschnięcia). 
Nie należy zmywać mydłem. Za-
czerwienienie i lekkie piecze-
nie jest reakcją normalną (po-
budzenie mikrokrążenia, działa-
nie soli). Błoto w połączeniu ze 
skoncentrowana wodą morską 
będzię kosmetykiem o bardzo 
silnym działaniu. W przypadku 
takiego zastosowania bezwględ-
nie należy przeprowadzić wcze-
śniej test na skórze.


