Zelený jíl ARGITAL
Je 100% přírodní produkt ze Sicílie. Těží se na pobřeží Středozemního moře, v čisté oblasti zalité sluncem a ovívané větrem.
Jak uvádí doktor G. Ferraro, je tento jíl vzhledem ke svému složení a absorbci slunečního záření během procesu jeho vysoušení
velmi bohatý na životní síly a tepelnou energii.
Má výjimečné vlastnosti, které umožňují vázat škodlivé látky a mikroorganismy, což mu propůjčuje silné detoxikační účinky.
Obsahuje řadu pro tělo důležitých a prospěšných minerálních látek a stopových prvků.
Díky tomu má celou řadu kosmetických a terapeutických účinků.
Tradiční terapeutické využití zeleného jílu ARGITAL:









Zelený jíl Argital
vysušený sluncem

Pro detoxikaci
Proti zánětům
Uvolňuje svalové napětí
Při hojení popálenin
Dodává tělu důležité minerální látky a stopové prvky
Proti překyselení organismu
Při hojení zlomenin, revmatismu, artróze, metabolických poruchách

Kosmetické využití zeleného jílu ARGITAL:
















Regeneruje a zpevňuje pokožku
Posiluje a zpevňuje vlasy
Rozjasňuje a vyrovnává pleť
Tonizuje pokožku
Působí protizánětlivě
Má silné čistící a detoxikační účinky pro nečistou a aknozní pleť
Vyrovnává maštění pleti a vlasů
Působí proti volným radikálům a tím proti stárnutí pleti
Je skvělým přírodním peelingem
Formuje postavu
Zpevňuje poprsí
Působí proti celulitidě
Redukuje strie a zlepšuje elasticitu pokožky
Působí proti dermatitidě

Plasticita a vysoký energetický potenciál předurčují zelený jíl jako ideální přírodní prostředek proti stárnutí pleti a pro modelování
a formování těla.
Pokožka, která je pravidelně ošetřována kosmetikou se zeleným jílem, je mnohem pružnější. Při používání zeleného jílu Argital jako
tělového zábalu nebo v koupeli se projeví jeho modelační schopnosti tvarovat tělo a udržovat tyto tvary i s přibývajícím věkem.
Zelený jíl lze s výhodou používat v balneoprovozech, wellness a kosmetických salonech ve formě koupelí nebo obkladů a zábalů.
Můžeme si ho ale dopřát i doma.
Zelený jíl ARGITAL má ochrannou známku BDIH pro přírodní kosmetiku, což je jedna z nejčastěji užívaných ochranných známek na
mezinárodní úrovni a kterou uděluje za předpokladu splnění přísných podmínek mezinárodní institut Ecocontrol v Osterode.
Je notifikován na evropském portálu CPNS jako kosmetický prostředek a splňuje veškeré podmínky na zdravotní bezpečnost
dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1223/2009.
Složení:
Převažující jílové minerály: smektit, illit, chlorit, kaolinit, dolomit, kalcit, křemen a živec.
Kationtová výměnná kapacita: 41.6 /meq/100 g /
pH: 8.00 –8,5 slabě zásadité.
Chemická analýza: (Si02) - 35.20%, (Ca0) - 26.70%, (Al203) - 9.80%, (Fe203) - 4.40%, (K20) - 0.40%, (Mg0) - 3.80%, (Ti02) - 0.20%,
(Na20) - 0.40%, Stopové prvky 0.10%.

Distribuce v ČR a SR: Cosmetica Natura, s.r.o., Linhartova 1288/12, Praha 5

www.Argital.cz,
www.CosmeticaNatura.cz,

Informace:
internetový obchod:

E-mail: info@cosmeticanatura.cz, tel.: 602 294 888 nebo 777 557 975

Pro wellness, balneo a kosmetické salony

Základní maska¹
1 malý šálek Zeleného jílu Argital vysušeného sluncem, 1 lžička medu, 1 lžička mandlového nebo olivového oleje,
1/2 šálku přírodní minerální vody.
Tyto čtyři přírodní složky jsou bohaté na sluneční energii a teplo.
Nalijte do misky přírodní minerální vodu (½ šálku), přidejte med a nechte ho rozpustit. Přidejte olej a dobře promíchejte.
Pak za stálého míchání postupně přidávejte jílový prášek a míchejte, dokud nevznikne hladký krém - pasta.
Pokud je příliš řídký, přidejte jíl anebo přidejte vodu, pokud je moc hustý. Výsledkem je ZÁKLADNÍ MASKA.
Upozornění:
Po třech minutách od aplikace začne maska mírně „tahat“ za kůži, to je normální reakce. Normální je i lehké zčervenání pleti po
omytí masky. U hodně citlivé pleti se může dostavit i slabé pálení a zčervenání, což je též běžná reakce, které se není třeba obávat.
Pokud by se vám maska dostala do očí, vypláchněte je ihned dostatečným množstvím vody.
Důležité:
Za několik minut po odstranění masky se dostaví příjemný pocit osvěžení a uvolnění pleti. Vaše pleť bude měkká a krásně hladká.
Návod k použití:
Masku naneste prsty nebo špachtličkou rovnoměrně na vybranou oblast obličeje, krku, těla nebo na vlasy. Vyhněte se okolí očí.
Po uplynutí doporučené doby působení smyjte masku teplou vodou, nejlépe s pomocí mořské houbičky.

Maska na normální pleť
Do ZÁKLADNÍ MASKY přidejte půl lžičky klíčkového oleje a dobře promíchejte.
Můžete též přidat 1 - 3 kapky esenciálního oleje z levandule.
Masku nechte působit 10 minut.

Maska na suchou pleť
Do ZÁKLADNÍ MASKY přidejte 2 lžíce odvaru ze slézu, ½ lžičky olej z muškátové růže nebo z brutnáku (popř. olivového nebo mandlového oleje) a dobře promíchejte. Můžete též přidat 1 - 3 kapky santálového esenciálního oleje.
Masku nechte působit 10 minut.

Maska proti celulitidě
Do ZÁKLADNÍ MASKY přidejte 2 - 3 kapky esenciálního oleje ze sladkého pomeranče nebo rozmarýnu a dobře promíchejte.
Masku nechte působit 20 – 60 minut.

Maska na vlasy (Pro objem a zdravé a silné vlasy)
Do ZÁKLADNÍ MASKY přidejte 4 lžíce přesličkového odvaru (tato maska by měla být tekutější pro snadnější aplikaci)
a dobře promíchejte.
Můžete též přidat 1 - 3 kapky esenciálního oleje z Ylang-Ylangu, pelargonie nebo cypřiše. Masku naneste na mokré vlasy,
vetřete ji pečlivě do vlasů a k vlasové pokožce a překryjte igelitovým šátkem nebo čepicí do sprchy.
Nechte působit 5 - 10 minut, poté smyjte teplou vodou a vlasy umyjte šamponem.
Použijte nejlépe jeden ze šamponů ARGITAL: Šampon na mastné vlasy a lupy s kopřivou; Šampon na normální vlasy s lopuchovým kořenem; Šampon na blond a jemné vlasy s heřmánkem.

Zeštíhlující koupel
Do napuštěné vany vhoďte 3 - 4 hrsti zeleného jílu v prášku. V teplé vodě se jíl sám rozptýlí. Při koupeli je udržován rozptýlený
pohybem rukou a nohou. Můžete přidat 5 – 10 kapek esenciálního oleje z grapefruitu, citronu, pelargonie nebo levandule. Jíl
neušpiní pokožku, takže není nutné se po koupeli sprchovat. Naopak shledáte, že vaše pokožka je krásně hladká a měkká.
Vanu stačí opláchnout proudem vody. Jíl je velmi jemný a neucpává odtokové potrubí.

Sedací koupele
Do vaničky s teplou vodou přidejte 1 lžíci Zeleného jílu ARGITAL a dobře promíchejte.
Tento jílový roztok můžete použít pro sedací koupel. Po skončení koupele není nutné se oplachovat vodou.

Koupel rukou a nohou (Relaxační)
Do vaničky s teplou vodou přidejte hrst jílového prášku. Do koupele ponořte ruce nebo nohy a třete jednu končetinu o druhou,
dokud voda nevychladne. Můžete též přidat 1 - 3 kapky meduňkového nebo levandulového esenciálního oleje.

Maska na mastnou pleť a akné (Vypíná a osvěžuje)
Do ZÁKLADNÍ MASKY přidejte 1 lžíci čerstvě vymačkané citronové nebo grapefruitové šťávy a dobře promíchejte.
Můžete též přidat 1 - 3 kapky citronového nebo grapefruitového esenciálního oleje.
Masku nechte působit 10 minut.

NA MASKY A ZÁBALY LZE S VÝHODOU POUŽÍT TÉŽ PRODUKTY PŘIPRAVENÉ K OKAMŽITÉMU POUŽITÍ:

Maska na krk (Hydratuje a tonizuje)

Obsahuje zelený jíl, extrakt z přesličky a měsíčku (s certifikací Demeter), čistý rostlinný olej z brutnáku lékařského a esenciální
olej z levandule.

Do ZÁKLADNÍ MASKY přidejte 2 lžíce sojového mléka nebo odvaru ze slézu.
Můžete též přidat 1 - 3 kapky santálového esenciálního oleje.
Masku nechte působit 10 minut.

Maska na dekolt a poprsí (Zpevňuje, proti striím)
Do ZÁKLADNÍ MASKY přidejte 1 lžičku oleje z muškátové růže, 2 lžíce odvaru ze šalvěje lékařské (nebo z květů violky trojbarevné)
a dobře promíchejte. Můžete též přidat 1 - 3 kapky esenciálního oleje z růže nebo Ylang-Ylangu.
Masku nechte působit 10 – 20 minut.

Maska na stehna (Zpevňuje, proti striím)
Do ZÁKLADNÍ MASKY přidejte 2 lžíce čerstvé šťávy z planého jablka (Crabapple) nebo zeleného jablka, 1 lžíci oleje z hroznových
jader (nebo lžičku oleje z muškátové růže) a dobře promíchejte. Můžete též přidat 1 - 3 kapky esenciálního oleje z rozmarýnu.
Masku nechte působit 30 minut.

Maska na břicho (Zmenšuje objem břicha, proti striím)
Do ZÁKLADNÍ MASKY přidejte 1 lžičku oleje z muškátové růže, 2 lžíce kafrového oleje a dobře promíchejte.
Můžete též přidat 1-3 kapky anýzového nebo fenyklového esenciálního oleje.
Masku nechte působit 10 – 20 minut.

Maska na záda (Uvolňuje)
Do ZÁKLADNÍ MASKY přidejte 2 lžíce odvaru z květů a listů arniky horské nebo 1 lžíci arnikového oleje a dobře promíchejte.
Můžete též přidat 1 - 3 kapky skořicového nebo tymiánového esenciálního oleje.
Masku nechte působit 20 – 60 minut.

Maska na strie
Do ZÁKLADNÍ MASKY přidejte 2 lžíce mrkvové šťávy, 1 lžičku oleje z muškátové růže a dobře promíchejte.
Můžete též přidat 1 - 3 kapky meduňkového esenciálního oleje (nebo levandule či pačuli).
Masku nechte působit 20 – 30 minut.

Maska ze zeleného jílu „ARGILTUBO“ - BIO

Zeštíhlující zábal ze zeleného jílu
Obsahuje zelený jíl, esenciální olej ze sladkého pomeranče a extrakty z břízy, břečťanu, arniky, měsíčku a červeného vína. Působí
proti celulitidě a zadržování tekutin.

Prohřívací tělový zábal ze zeleného jílu
Obsahuje zelený jíl, esenciální olej z libavky, borovice a kafru a extrakt z pálivých papriček. Má silný prohřívací účinek, uvolňuje
stažené a bolestivé svaly, pomáhá při bolestech zad a kloubů.

