MINERAŁY PIĘKNA
Z MORZA MARTWEGO
Odkryj kosmetyki z drogocennymi składnikami z Morza Martwego! Na czym polega sekret ich dobroczynnego wpływu na kondycję i wygląd skóry? W czasach starożytnych,
gdy zauważono wspaniałe lecznicze i pielęgnacyjne działanie soli i błota z Morza Martwego, przypisywano im moc magiczną. Dzisiaj wiemy, że „magia” nie wynika z żadnych
zjawisk nadprzyrodzonych, lecz jest efektem unikalnego składu chemicznego solanki występującej w tym niezwykłym morzu.
Zawiera ona cenne mikro- i makroelementy, przede wszystkim chlorek magnezu (53%),
chlorek potasu (37%) oraz chlorek wapnia
i różne pierwiastki śladowe. Zgodnie z opiniami naukowców to właśnie idealna kompozycja magnezu, potasu, chlorku sodu oraz
pierwiastków śladowych w solach Morza
Martwego wywiera tak dobroczynny wpływ
na skórę człowieka.

Solanka z Morza Martwego jest wykorzystywana głównie w kosmetykach przeznaczonych do pielęgnacji cery mieszanej i tłustej, walki z trądzikiem i wypryskami. Powoduje zwężenie porów skórnych, ograniczenie wydzielania sebum, a tym samym redukcję lub całkowitą likwidację problemów wynikających z przetłuszczania się cery. Sól stosuje się jako dodatek do kąpieli lub w formie okładów na skórę. Błoto występuje głównie w formie maseczek i okładów błotnych,
a woda z Morza Martwego stanowi doskonały dodatek do szamponów, balsamów do ciała, 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 zawarty w nich magnez zwany też pierwiastkiem zdrowia. Doświadczenia wykonywane
w laboratoriach całego świata oraz na Uniwersytecie Birmingham pokazują, że kąpiele
w solach magnezowych mogą stanowić źródło suplementacji magnezu. Dzięki kąpielom
w solance z Morza Martwego, okładom błotnym oraz kompresom solnym z soli magnezowej organizm zyskuje podwójnie: solanka i błoto wspaniale pielęgnują skórę, jednocześnie zaś może następować uzupełnianie
ewentualnych niedoborów magnezu w organizmie w sposób bezinwazyjny, naturalny i jak
najbardziej bezpieczny.

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.

Blue Nature
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SÓL KARNALITOWA
Z MORZA MARTWEGO
750 g

Sól karnalitowa, zwana też solą magnezowo-potasową
(93-97% KCl . MgCL2 . 6H2O i 3-7% NaCl) jest znana ze swojego niezwykłego, dobroczynnego działania na
skórę człowieka. Stężenie związków chemicznych jest
w niej odwrotne niż w soli kuchennej - do 97% chlorku potasu i magnezu oraz do 7% zwykłej soli. Sól ta
- nawet długi czas po wydobyciu z Morza Martwego może sprawiać wrażenie lekko wilgotnej, czasem nawet
oleistej. Jest to zjawisko naturalne i nie stanowi powodu do obaw.
Wysoko zmineralizowana sól zawiera magnez, potas,
wapń, sód, chrom, cynk, mangan, miedź i żelazo. Polecana do walki z uporczywym trądzikiem młodzieńczym,
idealna do kąpieli o działaniu odprężającym, antystresowym, usuwającym przemęczenie. Sól karnalitową
z Morza Martwego stosuje się również wspomagająco
w formie magnezowych kąpieli solankowych w stanach
depresyjnych i schorzeniach nerwicowych.
Stosowanie: pielęgnacja mająca na celu oczyszczenie porów skórnych, likwidację trądziku i wyprysków
skórnych, ogólną poprawę kondycji skóry. Kąpiele w soli
karnalitowej z Morza Martwego są szczególnie zalecane
osobom ze skórą o tendencji do przetłuszczania się.
Kąpiele odprężające, antystresowe, wspomaganie terapii
nerwic oraz pomoc w likwidacji stanów przemęczenia
i przepracowania poprzez kąpiel w solance magnezowej. Kompresy, nacieranie i przemywanie roztworem
solankowym wspomagające terapie łuszczycy, atopowego zapalenia skóry, grzybic, reumatyzmu, bólów mięśni.
Sól karnalitowa jest polecana do płukania ust i gardła
w stanach zapalnych jamy ustnej, w trakcie grypy
i anginy.
www.betterware.pl

Wskazówki: Zalecana temperatura kąpieli wynosi 35-40o C. Gorące kąpiele (50o C) polecane wyłącznie dla stóp lub dłoni. Stężenie kąpieli powinno wynosić od 0,1% dla zabiegów kosmetycznych i pielęgnacyjnych do 3% dla kąpieli leczniczych. Do kompresów stosujemy
roztwory do 6%. Aby uzyskać stężenie 3% w 5 litrach należy wsypać
150 g soli. Obliczanie stężenia: 10 l wody + 100 g soli = stężenie 1%
Przy kąpielach leczniczych należy zasięgnąć porady lekarskiej. Przeciwwskazania: świeże stany pooperacyjne, niewydolność krążenia, nowotwory, nadciśnienie 3-go stopnia, nadczynność tarczycy, czynna gruźlica, ciąża.

