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NÁVOD NA POUŽITÍ / ANLEITUNG ZUR VERWENDUNG /ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Bílý jíl s koloidním zlatem 
Weißer Ton mit kolloidem Gold 

Белая глина с коллоидным золотом 
 
Bílý jíl s koloidním zlatem vykazuje vysoké detoxikační účinky. Je bohatý na minerály, stopové prvky, železo, 
zinek, křemík, hořčík, draslík, vápník. Léčivé minerály pronikají do organismu a působí proti osteoartritidě. 
Odstraňuje toxiny a odumřelé kožní buňky, kůži omlazuje, zvláčňuje, čistí. Snižuje zánět a mikrobiální 
proliferace těm, kteří trpí akné. Je hypoalergenní, takže je ideální na velmi citlivou či suchou pleť. Zbavuje pleť 
toxinů, čistí ji a zklidňuje. Koloidní zlato oživuje pokožku, omlazuje celé tělo, stimuluje lymfatický a krevní oběh. 
Zpomaluje proces ztráty kolagenu a elastinu, spolupůsobí při rekonstrukci kožní tkáně. Vaši pokožku rozzáří. Po 
aplikaci je pleť dokonale vyčištěná, vyživená, hebká, svěží a rozzářená. 
 
Detoxikační koupel - do vany napusťte 60-80 litrů vody o teplotě 37- 38°C. Otevřete obsah s jílovou směsí. 
Obsah vysypte do přípravné misky nebo jiné vhodné nádoby. V misce smíchejte s vodou a rozředěnou směs 
nalijte do vany. Optimální doba pobytu v lázni je 20 minut. Po ukončení lázně se klient osprchuje vlažnou vodu 
a osuší vyhřátou osuškou. Po koupeli se doporučuje alespoň 15-ti minutový odpočinek na lůžku v klidném 
prostředí, přítmí, suchu a teple. Po proceduře doporučujeme dodržení zvýšeného pitného režimu v podobě 
vody nebo bylinných čajů, které podpoří detoxikaci nastartovanou v průběhu koupele.  
 
Zábal - může být použit na všechny části těla. Dávku jílové směsi dejte do přípravné misky a rozřeďte vodou do 
požadované konzistence. Aplikujte teplý jíl na kůži. Překryjte místo plastikovým sáčkem a nahřátými ručníky. 
Poté překryjte suchými ručníky, aby se v místě udrželo teplo. Je možné použít speciální fólii odrážející teplo. 
Masku/ lokální zábal/ zábal celého těla necháme působit cca 20 minut, poté smyjeme vlažnou vodou a osušíme 
vyhřátou osuškou. Následně se doporučuje alespoň 15 minut odpočinek.  

Maska na obličej - jíl se doporučuje před aplikací zahřát ve vodní lázni. Potřebné množství naneste na 
očištěnou pleť obličeje, případně i dekoltu. Opatrně okolo očí a úst. Nechte působit 10 až 15 minut, poté smyjte 
vlažnou vodou. Po aplikaci pokožku ošetřit vhodným krémem či olejem, doporučujeme vám např. naši Pěstící 
směs vzácných olejů. 

Maska na vlasy – potřebné množství jílové směsi jemně vetřete do vlasů po celé délce a nechte 5 minut 
působit. Poté důkladně vypláchněte vlažnou vodou. 
 
KONTRAINDIKACE 
Koupele a zábaly nedoporučujeme pro těhotné a kojící ženy. Vždy je třeba konzultovat s lékařem, pokud klient 
užívá předepsané léky, má nemocné srdce, vysoký krevní tlak nebo jinak znepokojující zdravotní stav. 
 
 

 

Weißer Ton weist entgiftende Wirkungen auf. Heilminerale gelangen in den Körper und wirken gegen 
Osteoarthritis. Es beseitigt Toxine und abgestorbene Hautzellen, die Haut wird verjüngert, macht die Haut 
geschmeidig und reinigt sie. Es reduziert die Entzündung und mikrobielle Proliferation für diejenigen, die unter 
Akne leiden. Kolloides Silber weist antimikrobielle Wirkungen aus, vernichtet Bakterien, Viren und Schimmel. 
Bei Hauterkrankungen wirkt es entzündungshemmend. Das Produkt enthält keine technologischen 
Beimischungen, Farbstoffe, Parfüme, Raffinerieerzeugnisse. Es handelt sich um ein ökologisch reines 
Naturprodukt in BIO Qualität.  

Detox Bad - Tauchen Sie ein in die Wanne 60 bis 80 Liter Wasser bei einer Temperatur von 37-38 ° C. Öffnen Sie 
den Inhalt der Scherben Mischung. Den Inhalt der vorbereitenden Gericht oder einem anderen geeigneten 
Behälter. In eine Schüssel geben, mischen mit Wasser verdünnt und in die Pfanne gießen. Die optimale Länge 
des Aufenthalts im Bad für 20 Minuten. Nach dem Bad nehmen der Client eine Dusche mit lauwarmem Wasser 
und trocken Handtuchwärmer. Nach dem Bad wird empfohlen, mindestens 15 Minuten ruhen auf einem Bett 
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in einem ruhigen, Dunkelheit, warm und trocken. Nach dem Eingriff beachten vermehrtes Trinken Regime in 
Form von Wasser oder Kräutertees, dass die Unterstützung Entgiftung im Laufe der Bäder begonnen. 

Packung - können auf alle Teile des Körpers verwendet werden. Die Dosis einer Mischung aus Ton lassen in 
vorbereitenden Schüssel und verdünnt mit Wasser bis zur gewünschten Konsistenz. Bewerben warmen Ton auf 
der Haut. Verschließen Sie den Plastikbeutel und Ort mit warmen Handtüchern. Dann decken die trockene 
Handtücher auf der Website beibehalten Hitze. Es ist möglich, spezielle Wärme reflektierende Folie verwenden. 
Maske / local Packung / wickeln den ganzen Körper lassen Sie es ca. 20 Minuten einwirken lassen, dann mit 
warmem Wasser abspülen und mit Handtuchwärmer. Daher wird mindestens 15 Minuten Pause empfohlen. 

Mask entlastet die Haut von Giftstoffen, reinigt und beruhigt sie. Durch den Gehalt an kolloidalem Silber hat 
eine starke antibakterielle Eigenschaften. Enthält natürliche Sedimentgestein ist reich an Mineralien, 
Spurenelementen Eisen, Zink, Silizium, Magnesium, Kalium, Kalzium. Es kann für alle Hauttypen verwendet 
werden, selbst bei sehr empfindlicher und trockener. Die große Silica-Anteil hilft, Giftstoffe zu beseitigen. 

Kontraindikationen 
Wickelt nicht für Schwangere und stillende Frauen empfohlen. Es ist immer notwendig, einen Arzt zu 
konsultieren, wenn der Client verwendet verschriebene Medikamente, hat ein Herzleiden, Bluthochdruck oder 
anderweitig störende Zustand. 

 

Белая глина обладает детоксиционным эффектом. Лекарственные минералы проникают в тело и 
действуют против остеоартрита. Выводят токсины и удаляют мертвые клетки кожи.Омолаживают, 
увлажняют и очищают кожу. Уменьшают воспаление и размножение микробов у тех кто страдает акне. 
Коллоидное серебро обладает антимикробными свойствами, уничтожает бактерии, вирусы, грибки у 
воспалительных заболеваний кожи. Продукт не содержит технологических ингредиетнов, красителей, 
парфюмации, нефтепродуктов. Из экологически чистого природного ресурса в БИО качестве. 

Detox ванна - замочить в ванне 60 до 80 литров воды при температуре 37-38 ° С. Открытый содержание 
смесь тело глины. Пустые содержание подготовительного блюдо или другой подходящий контейнер. В 
миске смешать разбавляют водой и вылить в кастрюлю. Оптимальная продолжительность пребывания в 
бане в течение 20 минут. После ванны, клиенту принять душ с теплой водой и сухим полотенцесушители. 
После ванны рекомендуется не реже одного 15-минутного отдыха на кровати в тихом, темнота, тепло и 
сухо. После процедуры наблюдения увеличился питьевого режима в виде воды или травяных чаев, 
которые поддерживают детоксикацию началось в ходе ванны. 

Обертывание - может быть использован на все части тела. Доза смеси глины пусть в подготовительных 
миску и разбавить водой до нужной консистенции. Нанесите теплую глину на кожу. Запечатайте пакет и 
место с подогревом полотенца. Затем накрыть сухим полотенцем, чтобы сохранить тепло сайта. Можно 
использовать специальные тепло отражающей пленки. Маска / местные Pack / обернуть все тело пусть 
работает около 20 минут, затем смыть теплой водой и протереть насухо полотенцесушители. 
Следовательно, рекомендуется, по крайней мере, 15 минут отдыха. 

Маска избавляет кожу от токсинов, очищает и успокаивает ее. В связи с содержанием коллоидного 
серебра имеет сильные антибактериальные свойства. Содержит натуральные осадочная порода богата 
минералами, микроэлементами железа, цинка, кремния, магния, калия, кальция. Он может быть 
использован для всех типов кожи, даже с очень чувствительной и сухой.Большим содержанием 
кремнезема способствует выведению токсинов. 

Противопоказания 
Обертывания не рекомендуется беременным и кормящим женщинам. Это всегда необходимо 
проконсультироваться с врачом, если клиент использует предписанные лекарства, есть болезнь сердца, 
высокое кровяное давление или иным тревожное состояние. 

 


