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Přípravek vhodný k ošetřování pokožky celého těla, vhodný jako doplněk péče pro pokožku s možným 
výskytem lupénky, ekzémů a podobných kožních projevů. Vlastnosti tohoto přípravku nabízí v případě 
uvedených potíží možnost používat jej i jako mycí krém. Do mokré pokožky vtíráme malé množství 
krému a pokud možno necháme cca 3 minuty působit. V případě potřeby přidáme minimální množství 
vody tak, aby z krému mohlo vznikat pleťové mléko. Poté osprchujeme. Kromě terapeutických účinků 
tato mycí aplikace krému příjemně osvěžuje. Krém je koncipován jako extrémně silný „hydratační 
krém“. Po nanesení na pokožku dochází k odpaření části vody do okolního (suššího) prostředí, a tím 
jsou aktivovány hygroskopické složky krému SALTIA – soli z Mrtvého moře, které doslova vysávají 
vodu nacházející se v mezibuněčných prostorách pokožky. S vodou pak z pokožky mohou odcházet 
i produkty látkové výměny, které by pokožka jinak vylučovala jen v nedostatečné míře. Takto lze 
dosáhnout dobrých terapeutických výsledků u lupénky, některých typů ekzémů a podobných kožních 
příhod. Krém SALTIA též zklidňuje pokožku při akutním podráždění, jako je zčervenání, alergie, 
bodnutí hmyzem. Sůl obsažená v krémech navíc podporuje prokrvení, a tím uvolnění křečí, ztuhlých 
kloubů a šlach. Nelze však zamlčet a opomenout, že při dlouhodobém používání těchto „hydratač-
ních“ krémů dochází k intenzivnímu vysušení pokožky. Jako terapeuticky vhodný doplněk lze též uvést 
MANDLOVO TŘEZALKOVÝ Masážní olej, zlepšující funkce pokožky.

Hlavní obsahové složky: Rostlinné oleje: mandlový, jojobový, sójový, lněný, emulgátory, lecitin, sůl 
z Mrtvého moře, pantenol. Alantoin, kyselina mléčná, glycerin, voda.

Použití: Na pokožku naneseme menší množství krému a jemně jej vmasírujeme. Dbáme na to, aby se 
krém nedostal do očí. Vzhledem k vysoké koncentraci soli v krémech SALTIA může při aplikaci na silně 
popraskanou pokožku dojít k nepříjemnému pálení.

Upozornění: Maximální doba používání krému SALTIA by měla být cca 3 měsíce a poté musí násle-
dovat přerušení na cca 2 měsíce s používáním individuálně vhodných přípravků, jako jsou např. BODY 
EM, ATOP ‑DERM, SHEADERM TH či lecitinová maska  LECITHIN W/O.
Vzhledem k tomu, že krémy řady SALTIA obsahují vysoce koncentrovanou sůl z Mrtvého moře, mohou 
se při delším skladování v chladu, objevit drobné krystalky. Jedná se o krystalizující sůl a v žádném 
případě nejde o závadu přípravku.

Tip: Poúrazové otoky a bolesti lze ošetřovat přidáním 2 % jalovcového oleje, 1 % levandulového 
oleje, 1 % oleje z máty peprné a 0,5 % hřebíčkového oleje do krému SALTIA s následným hodinovým 
zábalem za pomocí FÓLIE PRO ZÁBALY. Zábal lze po cca hodinové přestávce opakovat.

SALTIA
Speciální regenerační krém

Objednací číslo: 2036

Spotřebujte nejlépe do data uvedeného na obalu. Číslo šarže a objem vyznačen na obalu.

INCI: Aqua, Linum usitatissimum Seed Oil, 90% Cetearyl alcohol, 
10% Sodium cetearyl sulfate, Maris Sal, Glycine soja Oil, Glycerin, 
Glyceryl stearate SE, Panthenol, Simmondsia chinensis Seed Oil, 
Lecithin, Cera flava, Prunus amygdalus Dulcis Oil, Lactic Acid, 
Thymus vulgaris Flower/Leaf Oil, Salvia officinalis Oil, Lavandula 
hybrida Oil, Rosmarinus officinalis Leaf Oil, Rosa damascena 
Flower Oil, Thymus serpillum Oil, Eugenia caryophyllus Leaf Oil, 
Piper nigrum Fruit Oil, Citrus limon Peel Oil, Eugenol, Limonene, 
Tocopheryl acetate, Allantoin, Melaleuca alternifolia Leaf Oil, 
Linalool, Citronellol, Geraniol, Citral

Skladování: Uvedená trvanli-
vost přípravku se uchováváním 
v temném a chladném prostředí 
podstatně prodlužuje (nejlépe 
v chladničce při teplotě 6–10 °C).


