
Jak pečovat o pokožku přírodními produkty ARGITAL 
během těhotenství

Když začíná růst bříško (od 4.měsíce),

lze používat:

1. Zelený jíl Argital vysušený sluncem, který

pomáhá nastávající mamince

udržet si pružnou a tonizovanou pokožku,

kterou současně čistí. Je vhodný na:

 masky a obklady

 koupele celotělové

 koupele rukou a nohou

2. Maska ze zeleného jílu Argiltubo je alternativou k zelenému jílu. Výhodou je, že je 

připravená k přímému použití. Navíc obsahuje brutnákový olej a extrakty z měsíčku, 

přesličky a echinacey.

Aplikuje se 1-2 x týdně na:

• obličej - pro čištění a regeneraci pleti

• prsa - k prevenci strií a zvýšení elasticity pokožky

3. Gel pro intimní hygienu s Niaouli a zeleným jílem pomáhá s každodenní hygienou 

intimních partií. Je mimořádně jemný a šetrný k pokožce a sliznicím. Působí preventivně

proti mykózám.



4. Růžový olej na zpevnění dekoltu v období, kdy se prsa nastávající maminky zvětšují

a pokožka potřebuje podpořit pružnost.

5. Mast na poprsí s jestřabinou (Demeter) jako prevence strií. Zvláčňuje a zlepšuje 

pružnost pokožky.

6. Při pocitu těžkých a otékajících nohou může pomoci jejich koupel v příjemně teplé 

vodě s přidáním zeleného jílu Argital a poté je promasírovat Arnikovým krémem či 

Arnikovým olejem. 

Zelený jíl a arnika horská pomáhají stimulovat krevní a lymfatický oběh.



Po porodu lze pro očistu a zpevnění pokožky používat:

 na tělo

1. Koupel se zeleným jílem Argital

nebo aktivním zeleným jílem Argital (Ventilated)

pro zpevnění a detoxikaci pokožky a formování

postavy.

2. Zpevňující krém Floré pro pevnou a pružnou pokožku (při kojení nepoužívat na 

oblast prsou).

3. Osvěžující tělové mléko Fluida pro zlepšení krevního oběhu

a tonizaci pokožky (při kojení nepoužívat na oblast prsou).

● na poprsí

1. Maska se zeleným jílem Argiltubo pro zpevnění pokožky a proti striím.

2. Mast na poprsí s jestřabinou (Demeter) pro pružnou pokožku a proti striím.



Pro miminko jsou vhodné přípravky ARGITAL:

1. Baby ochranný hypoalergenní krém

a Baby ochranný hypoalergenní pudr 

– jako prevence na jemnou pokožku na zadečku

kojence, která je náchylná k opruzeninám 

z plínek.

2. Baby hypoalergenní sprchový šampon - ten využijete až později, asi od 7. měsíce 

věku dítěte na mytí tělíčka a vlásků.

3. Koupel s aktivním zeleným jílem (Ventilated) Argital - od 7. měsíce věku. 

Připravíte tak, že do teplé vody vhodíte hrst jílu a zamícháte rukou. Zajistěte, aby dítě 

nemohlo vdechnout jílový prášek.


