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MANUÁL PRO KOSMETICKÉ SALONY  

Přírodní kosmetika Argital 

Filosofie přírodní kosmetiky Argital vychází ze tří základních 
principů: 

1. Kosmetika nesmí ublížit pokožce ani zdraví uživatele. 
2. Musí pokožce dodávat účinnou složku, která ji činí pružnou a působí 

proti jejímu stárnutí. 
3. Pro výrobu využívá pouze přírodní suroviny, získávané způsobem, 

který je šetrný k životnímu prostředí. 

Zelený jíl vysušený sluncem je právě taková látka, která plně respektuje tyto tři 
principy. Může být používán ve formě prášku nebo gelu. 
 
Zelený jíl Argital je jedinečný díky svému původu a složení. Doktor G. Ferraro si jej 
vybral pro jeho výrazné omlazující účinky, plasticitu, kterou je možné využít pro 
formování postavy a pro jeho bohatý energetický potenciál, který lze přirovnat 
k energii semínka, než z něj vyroste rostlina. 

Světlo 

Epidermis 

Rytmus 

Dermis 

Teplo 

Hypodermis 

Zelený jíl Argital v sobě ukrývá tři síly, které jsou dány obsahem křemíku, hliníku 
a vápníku. Tyto tři síly souvisí se třemi vrstvami kůže. 
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PŘÍRODNÍ KOSMETIKA SE ZELENÝM JÍLEM - BEZ KONZERVANTŮ 

Pokožka pravidelně ošetřovaná zeleným jílem a kosmetikou Argital je mnohem 
pružnější. 

Používání zeleného jílu Argital na tělové zábaly nebo ke koupelím přispívá k formování 
pevné postavy a pomáhá si ji udržet s přibývajícím věkem. 
Argital používá výtažky z bylin, které jsou pěstovány v biodynamickém nebo 
ekologickém zemědělství a nebo jsou sbírány ve volné přírodě. 

Léčivé byliny dodávají kosmetice své specifické účinky. 
Tak například sléz je bohatý na slizovité látky, které mají silné hydratační účinky. 
V heřmánku je významnou složkou azulen, který má antiseptické a zklidňující účinky. 
Přeslička obsahuje křemík, který souvisí se světlem, a který zpevňuje a rozjasňuje pleť. 

 

Rostlinné oleje používané v kosmetice Argital: mandlový olej, olej z obilných klíčků 
a jojobový olej, se získávají lisováním za studena. Na pokožku působí blahodárně. 
Dodávají jí jemné teplo slunečního charakteru, vyživují ji a činí ji jemnou a vláčnou. 
Arganový olej a oleje z brutnáku a šípkové růže jsou bohaté na nenasycené 
a esenciální mastné kyseliny, které jsou nezbytné pro správnou funkci a regeneraci 
pokožky. 

Argital používá 100% čisté esenciální oleje. Jsou to vzácné přírodní látky, jejichž jemné 
a příjemné vůně stimulují, chrání přirozené procesy v pokožce a přinášejí potěšení naší 
duši. Odrážejí v sobě pohyb planet.   

Argital používá výhradně přírodní vitamíny. Např. vitamín E, získávaný z pšeničných 
klíčků, je bohatý na životodárné síly. Vitamín A, obsažený v karotkovém oleji, známý 
také jako růstový vitamín, je plný životodárné hřejivé energie a je velmi užitečný v boji 
proti akné a vřídkům. Vitamín C, přítomný v citronové šťávě, je bohatým zdrojem 
světelné energie a stimuluje přirozené subtilní procesy, které jsou základem zdravé 
pokožky. 
 

¹ Původ surovin z Biodynamického zemědělství je garantován mezinárodní ochrannou známkou kvality 
Demeter, která je dnes nejvyšší možnou zárukou kvality. 
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MANUÁL PRO KOSMETICKÉ SALONY 

Voda je látka nezbytná pro život. Proto Argital používá ve všech svých přípravcích 
výhradně pramenitou vodu, která je čistá, lehká a plná životodárných sil. 

Argital klade též velký důraz na rytmus, univerzální princip, kterým se řídí přírodní 
procesy jako je střídání dne a noci, lunární cykly nebo roční období. Rytmus má 
zásadní vliv nejen na život člověka, ale všech živých tvorů. Proto jsou pramenitá voda 
a účinné látky v přírodní kosmetice Argital vždy dynamizovány, čímž získávají tento 
rytmus, základní princip života. 

Argital nepoužívá žádné syntetické vůně ani jiné chemické látky a konzervanty. Vůně 
přípravků jsou dány vůněmi esenciálních olejů a rostlinných výtažků. 

Mikrobiální čistota přípravků je zajišťována obsahem esenciálních olejů a rostlinných 
extraktů, pečlivým výběrem používaných surovin, dodržováním úzkostlivé hygieny při 
výrobě a také procesem dynamizace, který zvyšuje účinnost složek a trvanlivost 
přípravků. 
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MANUÁL PRO KOSMETICKÉ SALONY 

Certifikace 

Kvalita přírodní kosmetiky Argital je garantována následujícími ochrannými 
známkami: 

BDIH Německá ochranná známka pro kontrolovanou přírodní 
kosmetiku, uznávaná v řadě zemí světa. 

Mezinárodní ochranná známka, která osvědčuje produkty, které 
byly získány z biodynamického zemědělství. 

Italská mezinárodně uznávaná ochranná známka používaná 
pro BIO kosmetiku. 

  

DEMETER 

ICEA 

ECO CONTROL  Německá ochranná známka garantuje použití přírodních surovin. 

VEGAN OK* 

LAV 

Italská ochranná známka potvrzuje, že kosmetika neobsahuje 
zvířecí složky. Má etickou hodnotu. 

Italská ochranná známka, která potvrzuje, že označená 
kosmetika, ani žádná z jejích ingrediencí a použitých surovin, 
nebyly testovány na zvířatech. Má etickou hodnotu. 

Osvědčení o zavedení systému zajišťování kvality v souladu 
s normou ČSN ISO 90001:2008.  

ISO 9001 

* Všechny produkty ARGITAL mají certifikaci VeganOK vyjma těchto: Bělící zubní pasta s propolisem a Dentie, Mýdlo s medem a propolisem, 
Hydratační a výživný krém s ylang-ylangem, který obsahuje včelí vosk, Ochranný krém na ruce s propolisem a smilem italským, Propolisový 

krém, Dynamizovaný olej s propolisem „Saturn“ a Dynamizovaný olej „Země“, které obsahují  propolis. 
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MANUÁL PRO KOSMETICKÉ SALONY 

Úvod 

Uvedené postupy ošetření jsou výsledkem testování přírodní kosmetiky Argital 
profesionální kosmetičkou, paní Marií Giannolou, na skupinách žen různého věku. 

Čištění pleti 

Ošetření proti vráskám 

Váčky pod očima 

Mastná pleť a akné 

Zesvětlení pleti 

Růžovka 

Krk a dekolt 

Zpevnění poprsí a strie 

Celulitida 

Ošetření metliček 

Ošetření rukou 

Ošetření nohou 

KE KAŽDÉMU OŠETŘENÍ 
JSOU UVEDENY NÁSLEDUJÍCÍ INFORMACE: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Použité produkty 

Doporučené postupy 

Jejich pořadí 

Délka aplikace 

Doba trvání jednotlivých ošetření 

Četnost ošetření 

Fotografie jednotlivých produktů 
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MANUÁL PRO KOSMETICKÉ SALONY 

Kosmetické účinky 
zeleného jílu 

Základní složkou kosmetiky Argital je sluncem vysušený zelený jíl nebo gel 
ze zeleného jílu. Ze všech přírodních surovin právě zelený jíl nabízí dva 
nejdůležitější kosmetické účinky: 

PROTI STÁRNUTÍ PLETI  
FORMOVÁNÍ POSTAVY 

Zelený jíl v sobě ukrývá veliké tajemství krásy.  
Jeho účinky proti stárnutí pleti a modelování postavy jsou dány jeho schopností  
tvořit ve vodě koloidní roztok, který netvrde, ale zůstává měkký a plastický. 
Když se zelený jíl smíchá s vodou a stává se koloidním, zrcadlí v sobě stav zdravé, 
pružné, pevné a hydratované pokožky. 
Zelený jíl poskytuje pleti mnoho příznivých účinků. 
Mezi nejdůležitější účinky zeleného jílu patří: 

Rozjasňuje pleť 

Zlepšuje pružnost pleti  

Vyrovnává pleť 

Působí proti vráskám 

Má silný protizánětlivý účinek 

 

Redukuje váčky pod očima 

Účinně redukuje tvorbu kožního mazu u mastné pleti 

Výrazně pomáhá při léčbě růžovky 

Je skvělým přírodním peelingem 

Zpevňuje poprsí 

Redukuje strie na prsou, břichu a zadečku 

Má silný čistící účinek pro aknozní pleť, ucpané póry a zánětlivé vřídky 

 

Účinně pomáhá při dermatitidě 

Absorbuje volné radikály 

Posiluje vlasy a reguluje jejich nadměrné maštění 
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MANUÁL PRO KOSMETICKÉ SALONY 

Trojí účinek zeleného jílu 

 

Podle antroposofického výkladu působí zelený jíl na všechny tři vrstvy kůže. 

Prostřednictvím křemíku 
        …působí na  

(vrchní část kůže) 
 
    která se nachází  
  …ve sféře světla. 

1 

epidermis 

   Prostřednictvím hliníku 
         ... působí na 

(střední vstva kůže) 
 
.. která souvisí 
  …s vodou. 

2 

dermis 

 Prostřednictvím vápníku 
        …působí na 

(spodní část kůže) 
 
...kde převažuje 
  ….sféra tepla. 

3 

hypodermis 

13 





MANUÁL PRO KOSMETICKÉ SALONY 

Složky přírodní kosmetiky Argital 

Kromě zeleného jílu ve formě prášku nebo gelu používá Argital 
tyto složky: 

Čisté za studena lisované rostlinné oleje. 
Přinášejí pokožce sluneční teplo. 

Čisté esenciální oleje. 
Stimulují pokožku a mají souvislost s planetami. 

Léčivé rostliny z biodynamického nebo ekologického zemědělství,  
popř. sbírané ve volné přírodě. 
Dodávají pokožce vitalitu a souvisí se sluneční sférou. 

Přírodní vitamíny. 

Dodávají pokožce živiny důležité pro její zdravou funkci.  
Souvisí se 4 elementárními živly:  Oheň ~ Vzduch ~ Voda ~ Země. 

Čistá pramenitá voda. 
Regeneruje, stimuluje a podporuje životně důležité procesy v pokožce. 

Účinné složky kosmetiky Argital jsou ručně dynamizovány². Tímto procesem se 
umocňuje jejich účinek a eudermické

3
 působení. 

Přírodní kosmetika Argital neobsahuje žádné živočišné složky. 

¹
 Biodynamické zemědělství, jehož základy položil Rudolf Steiner, je metoda, která předpokládá používání 
přírodních látek v souladu s vesmírnými a přírodními cykly. Dnes je tato metoda praktikována v mnoha 
zemích světa. Sicílie je italským regionem s nejvyšším počtem hektarů obhospodařovaných v souladu 
s biodynamickými metodami. 
²
 Dynamizace je technologický postup používaný při přípravě homeopatických preparátů a slouží ke zvýšení 
účinnosti aktivních složek. 
3 Eudermické působení znamená příznivý vliv na pokožku, který prospívá jejímu zdraví a kráse. 
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Význam železa v zeleném jílu 

Barva jílu je dána především obsahem železa, jeho množstvím a formou. 

Zelené a červené jíly obsahují směs nenasyceného a nasyceného železa.  
V zelených jílem převládá dvojmocné, nenasycené železo, nebo-li „mladé“,  
zatímco v jílech červených převládá železo trojmocné nasycené nebo-li „staré“. 
 
Pro železo je typické, že neustále mění svou formu:  
nenasycené / nasycené ~ mladé / staré. 
 
Díky střídání formy železa zelený jíl dodává důležitý prvek: rytmus. 

BÍLÉ JÍLY 
jsou charakteristické tím, že v nich železo buď zcela chybí nebo ho obsahují jen 
v nepatrném množství. Můžeme říci, že prvek rytmu chybí. 

ZELENÉ JÍLY 

jsou typické tím, že obsahují převahu nenasyceného železa, které můžeme 
charakterizovat jako železo „mladé“. Lze ho přirovnat k rostlinnému semínku, které je 
také plné energie, ale nemá zatím formu. 
Díky tomu v sobě zelené jíly nesou prvek, který je úzce spojený s růstem a solární 
sférou. 

ČERVENÉ JÍLY 
jsou typické převahou obsahu nasyceného železa, které můžeme charakterizovat 
jako železo „staré“. Lze ho přirovnat k dospělým rostlinám, které jsou bohaté na formy. 
Díky tomu v sobě červené jíly nesou prvek, který je spojený s formou a lunární sférou. 
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MANUÁL PRO KOSMETICKÉ SALONY 

Koupel se zeleným jílem Argital  
podle měsíčních znamení 

Složky zeleného jílu Argital obsahují energie znamení zvěrokruhu. 

Zelený jíl rozpuštěný ve vodě uvolňuje síly, které při kontaktu kůži čistí a regenerují, 
pohlcují volné radikály a přinášejí celkový pocit pohody. 

19 



PŘÍRODNÍ KOSMETIKA SE ZELENÝM JÍLEM - BEZ KONZERVANTŮ 
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MANUÁL PRO KOSMETICKÉ SALONY 

Hlavní účinky jednotlivých složek 
přírodní kosmetiky Argital 

Zelený jíl Argital je mocný přírodní prostředek proti stárnutí pleti,  
činí pokožku pružnější a formuje postavu. 

Rostlinné oleje přináší teplo, vyživují pokožku, činí ji měkčí  
a pružnější. 

Nenasycené rostlinné oleje pokožku regenerují. 

Léčivé rostliny přinášejí pokožce energii světla. 

Esenciální oleje stimulují v pokožce obnovující procesy, dodávají vůni 
a poskytují potěšení naší duši. 

Přírodní vitamíny stimulují v pokožce zásadní procesy. 

Pramenitá voda dodává kůži životodárnou energii. 

Dynamizace přináší pokožce energii rytmu. 
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PŘÍRODNÍ KOSMETIKA SE ZELENÝM JÍLEM – BEZ KONZERVANTŮ 
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MANUÁL PRO KOSMETICKÉ SALONY 

POSTUPY OŠETŘENÍ 

Na následujících stránkách najdete tato kosmetická 
ošetření: 

Čištění pleti 

Ošetření proti vráskám 

Ošetření váčků pod očima 

Ošetření mastné pleti a akné 

Rozjasnění a zesvětlení pleti 

Ošetření citlivé pleti a růžovky 

Ošetření krku a dekoltu 

Ošetření poprsí a proti striím 

Zeštíhlení břicha a zadečku, proti celulitidě 

Ošetření rozšířených žilek (metliček) 

Péče o ruce 

Péče o nohy 

Masáž pro uvítání a rozloučení 
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MANUÁL PRO KOSMETICKÉ SALONY 

Čištění pleti obličeje 

Úžasné vyčištění pleti 

Produkty doporučené pro toto ošetření: 

ČISTÍCÍ A ODLIČOVACÍ MLÉKO "VEGETALATTE" 
SCRUB A PLEŤOVÁ MASKA SE ZELENÝM JÍLEM 
PLEŤOVÉ TONIKUM S ESENCIÁLNÍMI OLEJI "RUGIADA" 
ARGANOVÝ PLEŤOVÝ OLEJ PROTI VRÁSKÁM nebo JOJOBOVÝ OLEJ 

MASKA ZE ZELENÉHO JÍLU "ARGILTUBO" 
HYDRATAČNÍ A VÝŽIVNÝ KRÉM S YLANG-YLANGEM nebo 
KRÉM PROTI VRÁSKÁM S PŘÍRODNÍMI VITAMÍNY E, F 

LEVANDULOVÝ ESENCIÁLNÍ OLEJ 

ČISTÍCÍ A ODLIČOVACÍ MLÉKO "VEGETALATTE" 

Naneste na pleť obličeje a masírujte konečky prstů ve směru hodinových ručiček¹ 
několik minut. 
Očistěte pomocí houbičky namočené ve vlažné vodě. 

SCRUB A PLEŤOVÁ MASKA SE ZELENÝM JÍLEM 

Aplikujte na tvář a jemně masírujte 10 minut ve směru hodinových ručiček¹. 
Očistěte houbičkou namočenou ve vlažné vodě. 

PLEŤOVÉ TONIKUM S ESENCIÁLNÍMI OLEJI "RUGIADA" 
Nastříkejte na tvář nebo naneste pomocí vatového tamponku a jemně jím 
poklepávejte pleť asi 1 minutu. 
 

ARGANOVÝ PLEŤOVÝ OLEJ PROTI VRÁSKÁM nebo JOJOBOVÝ OLEJ 

Podle vašeho uvážení si vyberte olej. Dejte několik kapek arganového nebo jojobového 
oleje do misky a nechte ji lehce nahřát ve vodní lázni. Potom nechte olej vychladnout 
na tělesnou teplotu a 3 minuty jím jemně masírujte obličej ve směru hodinových 
ručiček. 

¹ Na severní části polokoule je doporučeno masírovat po směru hodinových ručiček, zatímco na jižní části 
zemské polokoule proti směru hodinových ručiček; v souladu s převažujícím směrem cirkulace vody na Zemi. 
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PŘÍRODNÍ KOSMETIKA SE ZELENÝM JÍLEM - BEZ KONZERVANTŮ 

MASKA ZE ZELENÉHO JÍLU "ARGILTUBO" 

Vytlačte trochu masky „Argiltubo“ do misky nahřáté ve vodní lázni. Nechte zchladnout 
na tělesnou teplotu a aplikujte na tvář buď pomocí štětce nebo konečky prstů. 
Rozetřete masku rovnoměrně na celý obličej v několik milimetrů silné vrstvě. Nechte 10 
až 20 minut působit a poté odstraňte mořskou houbičkou namočenou ve vlažné vodě. 

HYDRATAČNÍ A VÝŽIVNÝ KRÉM S YLANG-YLANGEM nebo 
KRÉM PROTI VRÁSKÁM S PŘÍRODNÍMI VITAMÍNY E, F 

Na mastnou pleť je vhodné použít Hydratační a výživný krém s ylan-ylangem. 
Na suchou, stresovanou nebo zralou pleť se sklonem k vráskám použijte Krém proti 
vráskám s přírodními vitamíny E, F. 

ČISTÝ LEVANDULOVÝ ESENCIÁLNÍ OLEJ 

Po dobu ošetření buď drží ošetřovaná osoba lahvičku s Levandulovým esenciálním 
olejem v levé ruce a nebo jí kápněte malou kapičku Levandulového esenciálního oleje 
a kapku Mandlového oleje do dlaně levé ruky. 
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Ošetření proti vráskám 

Vynikající ošetření pro vyhlazení vrásek 

Produkty doporučené pro toto ošetření: 

ČISTÍCÍ A ODLIČOVACÍ MLÉKO "VEGETALATTE" 
SCRUB A PLEŤOVÁ MASKA SE ZELENÝM JÍLEM 
PLEŤOVÉ TONIKUM S ESENCIÁLNÍMI OLEJI "RUGIADA" 
ARGANOVÝ PLEŤOVÝ OLEJ PROTI VRÁSKÁM  
MASKA ZE ZELENÉHO JÍLU "ARGILTUBO" 
ARGANOVÝ PLEŤOVÝ OLEJ PROTI VRÁSKÁM a 
KRÉM PROTI VRÁSKÁM S PŘÍRODNÍMI VITAMÍNY E, F 

RŮŽOVÝ ESENCIÁLNÍ OLEJ 

ČISTÍCÍ A ODLIČOVACÍ MLÉKO "VEGETALATTE" 
Naneste na pleť obličeje a masírujte konečky prstů ve směru hodinových ručiček¹ 
několik minut. Očistěte pomocí houbičky namočené ve vlažné vodě. 

SCRUB A PLEŤOVÁ MASKA SE ZELENÝM JÍLEM 

Aplikujte na tvář a jemně masírujte 10 minut ve směru hodinových ručiček¹. 
Očistěte houbičkou namočenou ve vlažné vodě. 

PLEŤOVÉ TONIKUM S ESENCIÁLNÍMI OLEJI "RUGIADA" 

Nastříkejte nebo naneste pomocí vatového tamponku na tvář a jemně jím 
poklepávejte pleť asi 1 minutu. 

ARGANOVÝ PLEŤOVÝ OLEJ PROTI VRÁSKÁM  
Nakapejte několik kapek oleje do misky nahřáté ve vodní lázni. Poté jej nechte 
vychladnout na tělesnou teplotu a 3 minuty jím jemně masírujte pleť obličeje ve směru 
hodinových ručiček. 

MASKA ZE ZELENÉHO JÍLU "ARGILTUBO" 

Vytlačte trochu masky „Argiltubo“ do misky nahřáté ve vodní lázni. Nechte zchladnout 

¹ Na severní části polokoule je doporučeno masírovat po směru hodinových ručiček, zatímco na jižní části 
zemské polokoule proti směru hodinových ručiček; v souladu s převažujícím směrem cirkulace vody na Zemi. 
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na tělesnou teplotu a aplikujte na tvář buď pomocí štětce nebo konečky prstů. 
Rozetřete masku rovnoměrně na celý obličej v několik milimetrů silné vrstvě. Nechte 10 
až 20 minut působit a poté odstraňte mořskou houbičkou namočenou ve vlažné vodě. 

ARGANOVÝ PLEŤOVÝ OLEJ PROTI VRÁSKÁM  
Viz výše. 

KRÉM PROTI VRÁSKÁM S PŘÍRODNÍMI VITAMÍNY E, F 

Vytlačte trošku krému do misky lehce nahřáté ve vodní lázni. Poté ho naneste na tvář 
a masírujte jím pleť krouživými pohyby po směru hodinových ručiček tak dlouho, 
dokud se nevstřebá. 

RŮŽOVÝ ESENCIÁLNÍ OLEJ 

Po dobu ošetření buď drží ošetřovaná osoba lahvičku s Růžovým esenciálním olejem 
v levé ruce nebo jí kápněte malou kapičku Růžového esenciálního oleje a kapku 
Mandlového oleje do dlaně levé ruky. 
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MANUÁL PRO KOSMETICKÉ SALONY 

Ošetření váčků pod očima 

Výborné ošetření pro redukci váčků pod očima 

 
ČISTÍCÍ A ODLIČOVACÍ MLÉKO "VEGETALATTE" 
PLEŤOVÉ TONIKUM S ESENCIÁLNÍMI OLEJI "RUGIADA" 
MASKA ZE ZELENÉHO JÍLU "ARGILTUBO" 
ODVODŇUJÍCÍ DYNAMIZOVANÝ OLEJ "MĚSÍC" 

ZKLIDŇUJÍCÍ A REGENERAČNÍ KRÉM S HEŘMÁNKEM, ŘEBŘÍČKEM A MĚSÍČKEM 
HEŘMÁNKOVÁ KVĚTOVÁ VODA 
CITRONOVÝ ESENCIÁLNÍ OLEJ 

ČISTÍCÍ A ODLIČOVACÍ MLÉKO "VEGETALATTE" 
Naneste na pleť obličeje a masírujte konečky prstů ve směru hodinových ručiček¹ 
několik minut. Očistěte pomocí houbičky namočené ve vlažné vodě. 

PLEŤOVÉ TONIKUM S ESENCIÁLNÍMI OLEJI "RUGIADA" 

Nastříkejte na tvář nebo naneste pomocí vatového tamponku a jemně jím 
poklepávejte pleť asi 1 minutu. 

MASKA ZE ZELENÉHO JÍLU "ARGILTUBO" 
Vytlačte trochu masky „Argiltubo“ do misky nahřáté ve vodní lázni. Nechte zchladnout 
na tělesnou teplotu a aplikujte na tvář buď pomocí štětce nebo konečky prstů. 
Rozetřete masku rovnoměrně na celý obličej v několik milimetrů silné vrstvě. Nechte  
10 až 20 minut působit a poté odstraňte mořskou houbičkou namočenou ve vlažné 
vodě. 

¹ Na severní části polokoule je doporučeno masírovat po směru hodinových ručiček, zatímco na jižní části 
zemské polokoule proti směru hodinových ručiček; v souladu s převažujícím směrem cirkulace vody na Zemi. 
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Produkty doporučené pro toto ošetření: 

ODVODŇUJÍCÍ DYNAMIZOVANÝ OLEJ "MĚSÍC" 
Dejte několik kapek oleje do misky nahřáté ve vodní lázni. Potom ho nechte  





MANUÁL PRO KOSMETICKÉ SALONY 

vychladnout na tělesnou teplotu a 3 minuty jím jemně masírujte obličej ve směru 
hodinových ručiček. 

ZKLIDŇUJÍCÍ A REGENERAČNÍ KRÉM S HEŘMÁNKEM, ŘEBŘÍČKEM A MĚSÍČKEM 

Vytlačte trochu krému do misky nahřáté ve vodní lázni. Poté jej naneste na obličej 
a masírujte jím pleť krouživými pohyby ve směru hodinových ručiček, dokud se zcela 
nevstřebá. 

HEŘMÁNKOVÁ KVĚTOVÁ VODA 

Navlhčete vatový tamponek květovou vodou a položte jej pod oči, kde se obvykle tvoří 
otoky. Je to velice uklidňující a uvolňující ošetření pleti obličeje a okolí očí. 

CITRONOVÝ ESENCIÁLNÍ OLEJ 

Po dobu ošetření buď drží ošetřovaná osoba lahvičku s Citronovým esenciálním 
olejem v levé ruce nebo jí kápněte malou kapičku Citronového esenciálního oleje 
a kapku Mandlového oleje do dlaně levé ruky. 
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MANUÁL PRO KOSMETICKÉ SALONY 

Ošetření mastné a aknózní pleti 

Výborné ošetření pro mastící se pleť a akné 

Produkty doporučené pro toto ošetření: 

ČISTÍCÍ A ODLIČOVACÍ MLÉKO "VEGETALATTE" 
SCRUB A PLEŤOVÁ MASKA SE ZELENÝM JÍLEM 
OSVĚŽUJÍCÍ PLEŤOVÁ VODA NA AKNÉ 
KRÉM NA AKNÉ S LOPUCHOVÝM KOŘENEM 
MASKA ZE ZELENÉHO JÍLU "ARGILTUBO" 
KRÉM NA AKNÉ A VAGINÁLNÍ KRÉM S NIAOULI  
KRÉM NA AKNÉ, ČERVENÁNÍ PLETI A MYKÓZY S ECHINACEOU 
ESENCIÁLNÍ OLEJ Z CEDROVÉHO DŘEVA 

ČISTÍCÍ A ODLIČOVACÍ MLÉKO "VEGETALATTE" 
Naneste na pleť obličeje a masírujte konečky prstů ve směru hodinových ručiček¹ 
několik minut. Očistěte pomocí houbičky namočené ve vlažné vodě. 

SCRUB A PLEŤOVÁ MASKA SE ZELENÝM JÍLEM 

Aplikujte na tvář a jemně masírujte 10 minut ve směru hodinových ručiček¹. 
Očistěte pomocí houbičky namočené ve vlažné vodě. 

OSVĚŽUJÍCÍ PLEŤOVÁ VODA NA AKNÉ 
Nastříkejte na tvář nebo naneste pomocí vatového tamponku a jemně jím 
poklepávejte pleť asi 1 minutu. 

KRÉM NA AKNÉ S LOPUCHOVÝM KOŘENEM 

Vytlačte trochu krému do misky nahřáté ve vodní lázni. Poté jej naneste na obličej 
a vmasírujte ve směru hodinových ručiček, dokud se zcela nevstřebá. 

¹ Na severní části polokoule je doporučeno masírovat po směru hodinových ručiček, zatímco na jižní části 
zemské polokoule proti směru hodinových ručiček; v souladu s převažujícím směrem cirkulace vody na Zemi. 
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MASKA ZE ZELENÉHO JÍLU "ARGILTUBO" 

Vytlačte trochu masky „Argiltubo“ do misky nahřáté ve vodní lázni. Nechte zchladnout 
na tělesnou teplotu a aplikujte na tvář buď pomocí štětce nebo konečky prstů. 
Rozetřete masku rovnoměrně na celý obličej v několik milimetrů silné vrstvě. Nechte 10 
až 20 minut působit a poté odstraňte mořskou houbičkou namočenou ve vlažné vodě. 

KRÉM NA AKNÉ A VAGINÁLNÍ KRÉM S NIAOULI  
Vytlačte trochu krému do misky nahřáté ve vodní lázni. Poté jej naneste na obličej 
a masírujte jím pleť krouživými pohyby ve směru hodinových ručiček, dokud se zcela 
nevstřebá. 

KRÉM NA AKNÉ, ČERVENÁNÍ PLETI A MYKÓZY S ECHINACEOU 
Vytlačte trochu krému do misky nahřáté ve vodní lázni. Poté jej naneste na obličej 
a masírujte jím pleť krouživými pohyby ve směru hodinových ručiček, dokud se zcela 
nevstřebá. 

ESENCIÁLNÍ OLEJ Z CEDROVÉHO DŘEVA 

Po dobu ošetření buď drží ošetřovaná osoba lahvičku s Esenciálním olejem 
z cedrového dřeva v levé ruce nebo jí kápněte malou kapičku tohoto esenciálního oleje 
a kapku Mandlového oleje do dlaně levé ruky. 
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MANUÁL PRO KOSMETICKÉ SALONY 

Rozjasnění a zesvětlení pleti obličeje 

Vynikající ošetření pro prevenci pigmentových skvrn 

 

ČISTÍCÍ A ODLIČOVACÍ MLÉKO "VEGETALATTE" 
ROSTLINNÝ MYCÍ A ZESVĚTLUJÍCÍ GEL NA OBLIČEJ 

SCRUB A PLEŤOVÁ MASKA SE ZELENÝM JÍLEM 
ZESVĚTLUJÍCÍ RŮŽOVÝ PLEŤOVÝ OLEJ 

MASKA ZE ZELENÉHO JÍLU "ARGILTUBO" 
ZESVĚTLUJÍCÍ RŮŽOVÝ PLEŤOVÝ OLEJ 
OBNOVUJÍCÍ KRÉM S RŮŽOVÝM OLEJEM 
ESENCIÁLNÍ OLEJ Z KADIDLOVNÍKU 

ČISTÍCÍ A ODLIČOVACÍ MLÉKO "VEGETALATTE" 
Naneste na pleť obličeje a masírujte konečky prstů ve směru hodinových ručiček¹ 
několik minut. Očistěte pomocí houbičky namočené ve vlažné vodě. 

ROSTLINNÝ MYCÍ A ZESVĚTLUJÍCÍ GEL NA OBLIČEJ 
Dejte si trochu mycího gelu do dlaní a myjte obličej krouživými pohyby, při nichž se 
vytvoří bohatá pěna. Potom ji pečlivě opláchněte. 

SCRUB A PLEŤOVÁ MASKA SE ZELENÝM JÍLEM 

Aplikujte na tvář a jemně masírujte 10 minut ve směru hodinových ručiček¹. 
Očistěte pomocí houbičky namočené ve vlažné vodě. 

ZESVĚTLUJÍCÍ RŮŽOVÝ PLEŤOVÝ OLEJ 

Nakapejte několik kapek oleje do misky nahřáté ve vodní lázni. Potom nechte olej 
vychladnout na tělesnou teplotu a 3 minuty jím jemně masírujte ošetřovanou pleť 
ve směru hodinových ručiček. 

MASKA ZE ZELENÉHO JÍLU "ARGILTUBO" 

Vytlačte trochu masky „Argiltubo“ do misky nahřáté ve vodní lázni. Nechte zchladnout 

¹ Na severní části polokoule je doporučeno masírovat po směru hodinových ručiček, zatímco na jižní části 
zemské polokoule proti směru hodinových ručiček; v souladu s převažujícím směrem cirkulace vody na Zemi. 
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na tělesnou teplotu a aplikujte na tvář buď pomocí štětce nebo konečky prstů.  
Rozetřete masku rovnoměrně na celý obličej v několik milimetrů silné vrstvě. Nechte 
10 až 20 minut působit a poté odstraňte mořskou houbičkou namočenou ve vlažné 
vodě. 

ZESVĚTLUJÍCÍ RŮŽOVÝ PLEŤOVÝ OLEJ 

Viz výše. 

OBNOVUJÍCÍ KRÉM S RŮŽOVÝM OLEJEM 

Vytlačte trochu krému do misky nahřáté ve vodní lázni. Poté jej naneste na obličej, 
nechte působit několik minut a pak masírujte krouživými pohyby ve směru hodinových 
ručiček, dokud se zcela nevstřebá. 

ESENCIÁLNÍ OLEJ Z KADIDLOVNÍKU 

Po dobu ošetření buď drží ošetřovaná osoba lahvičku s Esenciálním olejem z 
kadidlovníku v levé ruce  nebo jí kápněte malou kapičku tohoto esenciálního oleje 
a kapku Mandlového oleje do dlaně levé ruky. 
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MANUÁL PRO KOSMETICKÉ SALONY 

Ošetření citlivé pleti a růžovky 

Vynikající ošetření pro velmi citlivou pleť  
a pleť s růžovkou. 

Produkty doporučené pro toto ošetření: 

ČISTÍCÍ A ODLIČOVACÍ MLÉKO "VEGETALATTE" 
SCRUB A PLEŤOVÁ MASKA SE ZELENÝM JÍLEM 
HEŘMÁNKOVÁ KVĚTOVÁ VODA 

HYPOALERGENNÍ PLEŤOVÝ OLEJ S VIOLKOU 

MASKA ZE ZELENÉHO JÍLU "ARGILTUBO" 
VYROVNÁVACÍ KRÉM NA DERMATITIDU S VIOLKOU ( alergická kontaktní 
dermatitida) 
ZKLIDŇUJÍCÍ A REGENERAČNÍ KRÉM S HEŘMÁNKEM, ŘEBŘÍČKEM 
A MĚSÍČKEM (dermatitida nervového původu) 
KRÉM NA AKNÉ, ČERVENÁNÍ PLETI A MYKÓZY S ECHINACEOU 

(zánětlivá bakteriální příčina) 
HEŘMÁNKOVÝ ESENCIÁLNÍ OLEJ 

ČISTÍCÍ A ODLIČOVACÍ MLÉKO "VEGETALATTE" 
Naneste na pleť obličeje a masírujte konečky prstů ve směru hodinových ručiček¹ 
několik minut. Očistěte pomocí houbičky namočené ve vlažné vodě. 

SCRUB A PLEŤOVÁ MASKA SE ZELENÝM JÍLEM 

Aplikujte na tvář a jemně masírujte 10 minut ve směru hodinových ručiček¹. 
Očistěte pomocí houbičky namočené ve vlažné vodě. 

HEŘMÁNKOVÁ KVĚTOVÁ VODA 

Nastříkejte na tvář nebo naneste pomocí vatového tamponku a jemně jím 
poklepávejte pleť asi 1 minutu. 

HYPOALERGENNÍ PLEŤOVÝ OLEJ S VIOLKOU  
Nakapejte několik kapek oleje do misky nahřáté ve vodní lázni. Potom nechte olej 
vychladnout na tělesnou teplotu a 3 minuty jím jemně masírujte ošetřovanou plochu 
ve směru hodinových ručiček. 

¹ Na severní části polokoule je doporučeno masírovat po směru hodinových ručiček, zatímco na jižní části 
zemské polokoule proti směru hodinových ručiček; v souladu s převažujícím směrem cirkulace vody na Zemi. 
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MASKA ZE ZELENÉHO JÍLU "ARGILTUBO" 

Vytlačte trochu masky „Argiltubo“ do misky nahřáté ve vodní lázni. Nechte zchladnout 
na tělesnou teplotu a aplikujte na tvář buď pomocí štětce nebo konečky prstů.  
Rozetřete masku rovnoměrně na celý obličej v několik milimetrů silné vrstvě. Nechte 10 
až 20 minut působit a poté odstraňte mořskou houbičkou namočenou ve vlažné vodě. 

VYROVNÁVACÍ KRÉM NA DERMATITIDU S VIOLKOU  
Vytlačte trochu krému do misky mírně nahřáté ve vodní lázni. Poté jej naneste na 
obličej a masírujte krouživými pohyby ve směru hodinových ručiček, dokud se zcela 
nevstřebá. Počkejte několik minut, než budete aplikovat další krém. 

ZKLIDŇUJÍCÍ A REGENERAČNÍ KRÉM S HEŘMÁNKEM, ŘEBŘÍČKEM A MĚSÍČKEM 
Vytlačte trochu krému do misky mírně nahřáté ve vodní lázni. Poté jej naneste na 
obličej a masírujte krouživými pohyby ve směru hodinových ručiček, dokud se zcela 
nevstřebá. Počkejte několik minut, než budete aplikovat krém s echinaceou. 

KRÉM NA AKNÉ, ČERVENÁNÍ PLETI A MYKÓZY S ECHINACEOU 

Vytlačte trochu krému do misky mírně nahřáté ve vodní lázni. Poté jej naneste na 
obličej a masírujte krouživými pohyby ve směru hodinových ručiček, dokud se zcela 
nevstřebá.  

HEŘMÁNKOVÝ ESENCIÁLNÍ OLEJ 

Po dobu ošetření buď drží ošetřovaná osoba lahvičku s Heřmánkovým esenciálním 
olejem v levé ruce nebo jí kápněte malou kapičku Heřmánkového esenciálního oleje 
a kapku Mandlového oleje do dlaně levé ruky. 
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MANUÁL PRO KOSMETICKÉ SALONY 

Ošetření krku a dekoltu 

Vynikající pro tonizaci pokožky krku a dekoltu 

Produkty doporučené pro toto ošetření: 

ČISTÍCÍ A ODLIČOVACÍ MLÉKO "VEGETALATTE" 
SCRUB A PLEŤOVÁ MASKA SE ZELENÝM JÍLEM 
PLEŤOVÉ TONIKUM S ESENCIÁLNÍMI OLEJI "RUGIADA" 
ARGANOVÝ PLEŤOVÝ OLEJ PROTI VRÁSKÁM  
MASKA ZE ZELENÉHO JÍLU "ARGILTUBO" 
ARGANOVÝ PLEŤOVÝ OLEJ PROTI VRÁSKÁM  
KRÉM PROTI VRÁSKÁM S PŘÍRODNÍMI VITAMÍNY E ,F 
LEVANDULOVÝ ESENCIÁLNÍ OLEJ 

ČISTÍCÍ A ODLIČOVACÍ MLÉKO "VEGETALATTE" 
Naneste na ošetřovanou oblast a masírujte konečky prstů ve směru hodinových 
ručiček¹ několik minut. Očistěte pomocí houbičky namočené ve vlažné vodě. 

SCRUB A PLEŤOVÁ MASKA SE ZELENÝM JÍLEM 

Aplikujte na pleť krku a dekoltu a jemně masírujte 10 minut ve směru hodinových 
ručiček¹. Očistěte pomocí houbičky namočené ve vlažné vodě. 

PLEŤOVÉ TONIKUM S ESENCIÁLNÍMI OLEJI "RUGIADA" 

Nastříkejte na pleť nebo naneste pomocí vatového tamponku a jemně jím 
poklepávejte pleť asi 1 minutu. 

ARGANOVÝ PLEŤOVÝ OLEJ PROTI VRÁSKÁM  
Nakapejte několik kapek oleje do misky nahřáté ve vodní lázni. Poté jej nechte 
vychladnout na tělesnou teplotu a 3 minuty jím jemně masírujte ošetřovanou plochu ve 
směru hodinových ručiček. 

¹ Na severní části polokoule je doporučeno masírovat po směru hodinových ručiček, zatímco na jižní části 
zemské polokoule proti směru hodinových ručiček; v souladu s převažujícím směrem cirkulace vody na Zemi. 

39 39 



PŘÍRODNÍ KOSMETIKA SE ZELENÝM  JÍLEM - BEZ KONZERVANTŮ 

MASKA ZE ZELENÉHO JÍLU "ARGILTUBO" 
Vytlačte trochu masky „Argiltubo“ do misky nahřáté ve vodní lázni. Nechte zchladnout 
na tělesnou teplotu a aplikujte buď pomocí štětce nebo konečky prstů.  
Rozetřete masku rovnoměrně na ošetřovanou plochu v několik milimetrů silné vrstvě. 
Nechte 10 až 20 minut působit a poté odstraňte mořskou houbičkou namočenou 
ve vlažné vodě. 

ARGANOVÝ PLEŤOVÝ OLEJ PROTI VRÁSKÁM  
Viz výše. 

KRÉM PROTI VRÁSKÁM S PŘÍRODNÍMI VITAMÍNY E, F 

Vytlačte trošku krému proti vráskám do misky lehce nahřáté ve vodní lázni. Poté 
naneste na ošetřovanou plochu a masírujte krouživými pohyby po směru hodinových 
ručiček, dokud se nevstřebá. 

LEVANDULOVÝ ESENCIÁLNÍ OLEJ 

Po dobu ošetření buď drží ošetřovaná osoba lahvičku s Levandulovým esenciálním 
olejem v levé ruce  nebo jí kápněte malou kapičku Levandulového esenciálního 
oleje a kapku Mandlového oleje do dlaně levé ruky. 

40 



MANUÁL PRO KOSMETICKÉ SALONY 

Ošetření pro zpevnění poprsí a proti striím 

Dobré výsledky již po několika ošetřeních 

Produkty doporučené pro toto ošetření: 

ČISTÍCÍ A ODLIČOVACÍ MLÉKO "VEGETALATTE" 
SCRUB A PLEŤOVÁ MASKA SE ZELENÝM JÍLEM 
PLEŤOVÉ TONIKUM S ESENCIÁLNÍMI OLEJI "RUGIADA" 
RŮŽOVÝ OLEJ NA ZPEVNĚNÍ DEKOLTU 

MASKA ZE ZELENÉHO JÍLU "ARGILTUBO" 
VYROVNÁVACÍ KRÉM NA DERMATITIDU S VIOLKOU 
ESENCIÁLNÍ OLEJ Z RŮŽE STOLISTÉ 

ČISTÍCÍ A ODLIČOVACÍ MLÉKO "VEGETALATTE" 
Naneste na ošetřovanou oblast a masírujte konečky prstů ve směru hodinových 
ručiček¹ několik minut. Očistěte pomocí houbičky namočené ve vlažné vodě. 

SCRUB A PLEŤOVÁ MASKA SE ZELENÝM JÍLEM 

Aplikujte na ošetřovanou oblast a jemně masírujte 10 minut ve směru hodinových 
ručiček¹. Očistěte pomocí houbičky namočené ve vlažné vodě. 

PLEŤOVÉ TONIKUM S ESENCIÁLNÍMI OLEJI "RUGIADA" 

Nastříkejte na dekolt a poprsí nebo naneste pomocí vatového tamponku a jemně 
jím poklepávejte pleť asi 1 minutu. 

RŮŽOVÝ OLEJ NA ZPEVNĚNÍ DEKOLTU 

Nakapejte několik kapek oleje do misky nahřáté v horké vodní lázni. Poté nechte olej 
vychladnout na tělesnou teplotu a 3 minuty jím jemně masírujte ošetřovanou plochu 
ve směru hodinových ručiček. 

¹ Na severní části polokoule je doporučeno masírovat po směru hodinových ručiček, zatímco na jižní části  
zemské polokoule proti směru hodinových ručiček; v souladu s převažujícím směrem cirkulace vody na Zemi. 
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PŘÍRODNÍ KOSMETIKA SE ZELENÝM JÍLEM - BEZ KONZERVANTŮ 

MASKA ZE ZELENÉHO JÍLU "ARGILTUBO" 

Vytlačte trochu masky „Argiltubo“ do misky nahřáté ve vodní lázni. Nechte zchladnout 
na tělesnou teplotu a aplikujte buď pomocí štětce nebo konečky prstů. 
Rozetřete masku rovnoměrně na ošetřovanou plochu v několik milimetrů silné vrstvě. 
Nechte 10 až 20 minut působit a poté odstraňte mořskou houbičkou namočenou 
ve vlažné vodě. 

VYROVNÁVACÍ KRÉM NA DERMATITIDU S VIOLKOU 

Vytlačte trochu krému do misky mírně nahřáté ve vodní lázni. Poté jej naneste na 
pokožku dekoltu a poprsí a masírujte krouživými pohyby ve směru hodinových ručiček, 
dokud se zcela nevstřebá. 

ESENCIÁLNÍ OLEJ Z RŮŽE STOLISTÉ 

Po dobu ošetření buď drží ošetřovaná osoba lahvičku s Esenciálním olejem z růže 
stolisté v levé ruce  nebo jí kápněte malou kapičku růžového esenciálního oleje 
a kapku Mandlového oleje do dlaně levé ruky. 
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MANUÁL PRO KOSMETICKÉ SALONY 

Ošetření pro zeštíhlení břicha a zadečku 
a proti celulitidě 

Skvělé ošetření pro odbourání přebytečného tuku 
a povislé kůže. 
(Doporučuje se k tomu pít zelený čaj či přeslička) 

Produkty doporučené pro toto ošetření: 
SCRUB A PLEŤOVÁ MASKA SE ZELENÝM JÍLEM 
ZEŠTÍHLUJÍCÍ DYNAMIZOVANÝ OLEJ NA CELULITIDU S POMERANČEM 
A ROZMARÝNEM - Proč olej? Protože olej rozpouští tuk = homeopatie 
ZEŠTÍHLUJÍCÍ ZÁBAL ZE ZELENÉHO JÍLU - Podporuje vstřebávání tuku, zelený jíl formuje 

Závěrečná péče s masáží: 
OSVĚŽUJÍCÍ HYDRATAČNÍ TĚLOVÉ MLÉKO S ROZMARÝNEM "FLUIDA" - stimuluje 
mikrocirkulaci (krevní oběh), urychluje vstřebávání tuku  
ZEŠTÍHLUJÍCÍ KRÉM NA CELULITIDU "FLORANGE" rozpouští tuk = homeopatie 
ZPEVŇUJÍCÍ KRÉM S KLÍČKOVÝM A AVOKÁDOVÝM OLEJEM "FLORÉ" (zpevňující) + 

TONIZUJÍCÍ DYNAMIZOVANÝ OLEJ S ROZMARÝNEM 
CYPŘIŠOVÝ ESENCIÁLNÍ OLEJ  

SCRUB A PLEŤOVÁ MASKA SE ZELENÝM JÍLEM 

Aplikujte na ošetřovanou oblast a jemně masírujte 10 minut ve směru  
hodinových ručiček¹. Očistěte pomocí houbičky namočené ve vlažné vodě.  

ZEŠTÍHLUJÍCÍ DYNAMIZOVANÝ OLEJ NA CELULITIDU S POMERANČEM 
A ROZMARÝNEM 

Nakapejte několik kapek oleje do misky mírně nahřáté ve vodní lázni.  
Poté jej nechte vychladnout na tělesnou teplotu a 3 minuty jím jemně  
masírujte ošetřovanou plochu ve směru hodinových ručiček. 

ZEŠTÍHLUJÍCÍ ZÁBAL ZE ZELENÉHO JÍLU 
Zahřejte misku s potřebným množstvím zeštíhlujícího zábalu ve vodní lázni  
a poté naneste silnou vrstvu na ošetřovanou oblast pomocí špachtle. Rozetřete 

¹ Na severní části polokoule je doporučeno masírovat po směru hodinových ručiček, zatímco na jižní části 
zemské polokoule proti směru hodinových ručiček; v souladu s převažujícím směrem cirkulace vody na Zemi. 
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PŘÍRODNÍ KOSMETIKA SE ZELENÝM JÍLEM – BEZ KONZERVANTŮ 

rovnoměrně po celé ploše, překryjte igelitovou folií a nechte působit 15 minut.  
Poté odstraňte špachtlí a dočistěte mořskou houbičkou namočenou ve vlažné vodě. 

Závěrečná péče s masáží: 

OSVĚŽUJÍCÍ HYDRATAČNÍ TĚLOVÉ MLÉKO S ROZMARÝNEM "FLUIDA" 

Nalijte trochu tělového mléka do misky mírně nahřáté ve vodní lázni.  
Poté jej naneste na ošetřovanou oblast a masírujte krouživými pohyby 
ve směru hodinových ručiček, dokud se zcela nevstřebá. Vyčkejte  
několik minut před aplikací krému „Florange“. 

ZEŠTÍHLUJÍCÍ KRÉM NA CELULITIDU "FLORANGE" 

Vytlačte trochu krému „Florange“ do misky mírně nahřáté ve vodní lázni.  
Poté jej naneste na ošetřovanou oblast a masírujte krouživými pohyby 
ve směru hodinových ručiček, dokud se zcela nevstřebá. Vyčkejte  
několik minut před aplikací krému „Floré“. 

ZPEVŇUJÍCÍ KRÉM S KLÍČKOVÝM A AVOKÁDOVÝM OLEJEM "FLORÉ" + 
TONIZUJÍCÍ DYNAMIZOVANÝ OLEJ S ROZMARÝNEM 

Vytlačte trochu krému „Floré“ do misky mírně nahřáté ve vodní lázni. Poté jej 
naneste na ošetřovanou oblast a masírujte krouživými pohyby ve směru 
hodinových ručiček, dokud se zcela nevstřebá.  
Pro ještě větší účinek nakapejte na ošetřované místo před aplikací krému  
„Floré“ několik kapek Tonizujícího dynamizovaného oleje s rozmarýnem. 

CYPŘIŠOVÝ ESENCIÁLNÍ OLEJ  
Po dobu ošetření buď drží ošetřovaná osoba lahvičku s Cypřišovým esenciálním olejem 
v levé ruce nebo jí kápněte malou kapičku Cypřišového esenciálního oleje a kapku 
Mandlového oleje do dlaně levé ruky. 

Olio Essenziale 
CYPRESS 
Made in Italy 
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MANUÁL PRO KOSMETICKÉ SALONY 

Ošetření rozšířených žilek (metliček) 

Vynikající ošetření pro redukci rozšířených žilek 

Produkty dopručené pro toto ošetření: 

ČISTÍCÍ A ODLIČOVACÍ MLÉKO "VEGETALATTE"  
SCRUB A PLEŤOVÁ MASKA SE ZELENÝM JÍLEM  
DYNAMIZOVANÝ OLEJ NA ŽÍLY A METLIČKY S TÚJÍ 
MASKA ZE ZELENÉHO JÍLU "ARGILTUBO"  
KRÉM NA ŽILKY A HEMOROIDY S TÚJÍ A VILÍNEM 
ZELENÝ JÍL „ARGITAL“ VYSUŠENÝ SLUNCEM  
OSVĚŽUJÍCÍ HYDRATAČNÍ TĚLOVÉ MLÉKO S ROZMARÝNEM "FLUIDA" 

ČISTÍCÍ A ODLIČOVACÍ MLÉKO "VEGETALATTE" 
Naneste na ošetřovanou oblast a masírujte konečky prstů ve směru hodinových 
ručiček¹ několik minut. Očistěte pomocí houbičky namočené ve vlažné vodě. 

SCRUB A PLEŤOVÁ MASKA SE ZELENÝM JÍLEM 
Aplikujte na ošetřovanou oblast a jemně masírujte 10 minut ve směru hodinových 
ručiček¹. Očistěte pomocí houbičky namočenou ve vlažné vodě. 

DYNAMIZOVANÝ OLEJ NA ŽÍLY A METLIČKY S TÚJÍ  
Nakapejte několik kapek oleje do misky mírně nahřáté ve vodní lázni. Poté jej 
nechte vychladnout na tělesnou teplotu a 3 minuty jím jemně masírujte ošetřovanou  
oblast ve směru hodinových ručiček.  Má adstringentní účinek. 

MASKA ZE ZELENÉHO JÍLU "ARGILTUBO" 

Vytlačte trochu Argiltuba do misky nahřáté ve vodní lázni. Ochlaďte na tělesnou 
teplotu a aplikujte buď pomocí štětce nebo jen prsty.  
Rozetřete rovnoměrně na ošetřovanou oblast v několik milimetrů silné vrstvě.  
Nechte 10 až 20 minut působit a pak odstraňte mořskou houbičkou namočenou 
ve vlažné vodě. 

¹ Na severní části polokoule je doporučeno masírovat po směru hodinových ručiček, zatímco na jižní části 
zemské polokoule proti směru hodinových ručiček; v souladu s převažujícím směrem cirkulace vody na Zemi. 
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PŘÍRODNÍ KOSMETIKA SE ZELENÝM  JÍLEM - BEZ KONZERVANTŮ 

KRÉM NA ŽILKY A HEMOROIDY S TÚJÍ A VILÍNEM 
Vytlačte trochu krému do misky mírně nahřáté ve vodní lázni.  
Poté jej naneste na ošetřovanou oblast a masírujte krouživými pohyby  
ve směru hodinových ručiček, dokud se zcela nevstřebá.  
(Adstringentní, stimuluje krevní oběh, protizánětlivý, osvěžující.) 
 

ZELENÝ JÍL „ARGITAL“ VYSUŠENÝ SLUNCEM  
OSVĚŽUJÍCÍ HYDRATAČNÍ TĚLOVÉ MLÉKO S ROZMARÝNEM "FLUIDA"  
Doporučuje se jednou týdně domácí koupel se zeleným jílem.  
Po osušení aplikujte na celé tělo Osvěžující hydratační tělové mléko s rozmarýnem 
„Fluida“, které chrání pokožku a podporuje krevní oběh. 

46 



MANUÁL PRO KOSMETICKÉ SALONY 

Péče o ruce 

Úžasné ošetření pro prevenci pigmentových skvrn  
a proti stárnutí pokožky 

Produkty dopručené pro toto ošetření: 
SCRUB A PLEŤOVÁ MASKA SE ZELENÝM JÍLEM  
ZESVĚTLUJÍCÍ RŮŽOVÝ PLEŤOVÝ OLEJ  
MASKA ZE ZELENÉHO JÍLU "ARGILTUBO"  
OCHRANNÝ KRÉM NA RUCE S PROPOLISEM A SMILEM ITALSKÝM  
CITRONOVÝ ESENCIÁLNÍ OLEJ 

SCRUB A PLEŤOVÁ MASKA SE ZELENÝM JÍLEM 

Aplikujte na hřbety rukou a jemně masírujte 10 minut ve směru hodinových ručiček¹.  
Očistěte pomocí houbičky namočené ve vlažné vodě. 

ZESVĚTLUJÍCÍ RŮŽOVÝ PLEŤOVÝ OLEJ  
Nakapejte několik kapek oleje do misky nahřáté ve vodní lázni. Potom nechte olej 
vychladnout na tělesnou teplotu a 3 minuty jím jemně masírujte ošetřovanou pokožku 
ve směru hodinových ručiček. 

MASKA ZE ZELENÉHO JÍLU "ARGILTUBO" 

Vytlačte trochu masky „Argiltubo“ do misky nahřáté ve vodní lázni. Nechte 
zchladnout na tělesnou teplotu a aplikujte na ruce buď pomocí štětce nebo přímo 
rukou. Rozetřete masku rovnoměrně v několik milimetrů silné vrstvě. Nechte 
10 až 20 minut působit a poté odstraňte mořskou houbičkou namočenou ve vlažné 
vodě. 

¹ Na severní části polokoule je doporučeno masírovat po směru hodinových ručiček, zatímco na jižní části 
zemské polokoule proti směru hodinových ručiček; v souladu s převažujícím směrem cirkulace vody na Zemi. 
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OCHRANNÝ KRÉM NA RUCE S PROPOLISEM A SMILEM ITALSKÝM  
Vytlačte trochu krému do misky nahřáté ve vodní lázni. Poté jej naneste na ruce  
a masírujte je krouživými pohyby ve směru hodinových ručiček, dokud se zcela 
nevstřebá. 



PŘÍRODNÍ KOSMETIKA SE ZELENÝM  JÍLEM - BEZ KONZERVANTŮ 

CITRONOVÝ ESENCIÁLNÍ OLEJ  
Po dobu ošetření buď drží ošetřovaná osoba lahvičku s Citronovým esenciálním 
olejem v levé ruce nebo jí kápněte malou kapičku Citronového esenciálního oleje 
a kapku Mandlového oleje do dlaně levé ruky. 
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MANUÁL PRO KOSMETICKÉ SALONY 

Péče o nohy  

Úžasné ošetření nohou 

Produkty dopručené pro toto ošetření: 

ČISTÍCÍ A ODLIČOVACÍ MLÉKO "VEGETALATTE"  
SCRUB A PLEŤOVÁ MASKA SE ZELENÝM JÍLEM  
MASKA ZE ZELENÉHO JÍLU "ARGILTUBO"  
OSVĚŽUJÍCÍ DYNAMIZOVANÝ OLEJ S CITRONEM 
RELAXAČNÍ DYNAMIZOVANÝ OLEJ S YLANG-YLANGEM 
DYNAMIZOVANÝ OLEJ S ARNIKOU 
OSVĚŽUJÍCÍ KRÉM NA NOHY – PROTI POCENÍ NOHOU  
GRAPEFRUITOVÝ ESENCIÁLNÍ OLEJ  

ČISTÍCÍ A ODLIČOVACÍ MLÉKO "VEGETALATTE" 
Naneste na pokožku nohou až nad kotníky a masírujte konečky prstů ve směru 
hodinových ručiček¹ několik minut. Očistěte pomocí houbičky namočené ve vlažné 
vodě. 

SCRUB A PLEŤOVÁ MASKA SE ZELENÝM JÍLEM 

Aplikujte na nohy a jemně masírujte 10 minut ve směru hodinových ručiček¹.  
Očistěte pomocí houbičky namočené ve vlažné vodě.  

MASKA ZE ZELENÉHO JÍLU "ARGILTUBO" 

Vytlačte trochu masky „Argiltubo“ do misky nahřáté ve vodní lázni. Nechte zchladnout 
na tělesnou teplotu a aplikujte na nohy buď pomocí štětce nebo jen prsty.  
Naneste rovnoměrnou několik milimetrů silnou vrstvu. Nechte 10 až 20 minut působit 
a poté odstraňte mořskou houbičkou namočenou ve vlažné vodě. 

¹ Na severní části polokoule je doporučeno masírovat po směru hodinových ručiček, zatímco na jižní části 
zemské polokoule proti směru hodinových ručiček; v souladu s převažujícím směrem cirkulace vody na Zemi. 
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OSVĚŽUJÍCÍ DYNAMIZOVANÝ OLEJ S CITRONEM a 
RELAXAČNÍ DYNAMIZOVANÝ OLEJ S YLANG-YLANGEM 

Nakapejte několik kapek Osvěžujícího dynamizovaného oleje s citronem a několik 
kapek Relaxačního dynamizovaného oleje s ylang-ylangem do misky mírně nahřáté 
ve vodní lázni. Poté směs nechte vychladnout na tělesnou teplotu. Naneste na 
ošetřovanou plochu a 3 minuty jemně masírujte ve směru hodinových ručiček.  
Před aplikací Dynamizovaného oleje s arnikou vyčkejte několik minut. 

DYNAMIZOVANÝ OLEJ S ARNIKOU 

Nakapejte několik kapek oleje do misky mírně nahřáté ve vodní lázni.  
Poté jej nechte vychladnout na tělesnou teplotu a 3 minuty jím jemně  
masírujte ošetřovanou oblast ve směru hodinových ručiček.  
Vyčkejte několik minut před aplikací krému na nohy. 

OSVĚŽUJÍCÍ KRÉM NA NOHY – PROTI POCENÍ NOHOU  
Vytlačte trochu krému do misky nahřáté ve vodní lázni. Poté jej naneste na nohy 
a masírujte je krouživými pohyby ve směru hodinových ručiček, dokud se zcela 
nevstřebá. 

GRAPEFRUITOVÝ ESENCIÁLNÍ OLEJ  
Po dobu ošetření buď drží ošetřovaná osoba lahvičku s Grapefruitovým esenciálním 
olejem v levé ruce a nebo jí kápněte malou kapičku Grapefruitového esenciálního oleje 
a kapku Mandlového oleje do dlaně levé ruky. 
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Masáž pro uvítání a rozloučení 

4 PLANETÁRNÍ OLEJE 

VYŽIVUJÍCÍ DYNAMIZOVANÝ OLEJ "SATURN" 
Oheň ~ Ohnivá znamení (Beran – Lev – Střelec) ~ Cholerická povaha 
 

OMLAZUJÍCÍ DYNAMIZOVANÝ OLEJ "SLUNCE" 

Vzduch ~ Sluneční znamení (Váha – Blíženci – Vodnář) ~ Sangvinická 
povaha 

ODVODŇUJÍCÍ DYNAMIZOVANÝ OLEJ "MĚSÍC" 

Voda ~ Vodní znamení (Ryby – Rak – Štír) ~ Flegmatická povaha 

ZPEVŇUJÍCÍ DYNAMIZOVANÝ OLEJ "ZEMĚ" 

Země ~ Zemská znamení  (Býk – Panna – Kozoroh) ~ Melancholická povaha 

Uvítací masáž je možné provádět na kterékoliv části těla, 
s použitím oleje, který odpovídá znamení ošetřované osoby.  
Stejný olej může být použit pro masáž na závěr ošetření. 
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PŘÍRODNÍ KOSMETIKA SE ZELENÝM JÍLEM – BEZ KONZERVANTŮ 

Zelený jíl – klenot z říše minerálů 

Jíly tvoří hlavní část zemského povrchu a hrají 
důležitou roli nejen v životě člověka, ale v celé přírodní říši. 

Zelený jíl Argital přináší životodárné síly a tepelnou energii,  
kterou do sebe absorboval během procesu vysoušení na slunci. 

Má jedinečné vlastnosti, které jej předurčují jako účinný přírodní prostředek  
pro formování těla a proti stárnutí pleti. 

Miliony let starý zelený jíl 
Argital 
 
Zelený jíl Argital lze vymíchat do měkkého, 
hladkého a plastického krému. 
Je přírodním prostředkem proti stárnutí,  
který chrání, regeneruje a stimuluje pokožku 
a udržuje ji mladou.  
Dle antroposofického výkladu je to díky 
světelné energii a jemným kosmickým silám, 
které v sobě uchovává miliony let. 
Je mořského původu, bohatý na minerální soli 
a přírodní oligoelementy. Těží se v lomu blízko 
Středozemního moře na samém jihu Sicílie, 
v čisté oblasti, po většinu roku zalité sluncem 
a ovívané větrem. 
Zelený jíl Argital absorbuje volné radikály 
a stres, činí pokožku hebkou, hladkou  
a pružnou. 

ZELENÝ JÍL VYSUŠENÝ SLUNCEM 

100% přírodní. Balení 1 kg a 2,5 kg. 

Jemný prášek pro péči o obličej, tělo a vlasy 

100% přírodní zelený jíl Argital smíchaný s vodou 
je odedávna používán jako maska k ochraně 
a regeneraci pokožky. Pokud se použije na vlasy,  
dodá jim lesk, zdraví a objem.  
Jemný zelený jíl Argital je též doporučován pro 
přípravu lázně na nohy, pro relaxaci a regeneraci 
unavených a těžkých nohou. 

MASKA ZE ZELENÉHO JÍLU "ARGILTUBO" 

100% přírodní. Balení 250 ml. 

Krása a harmonie – dvě vesmírné vlastnosti 
zeleného jílu Argital 

100% přírodní maska na obličej a tělo je připravená 
k okamžitému použití.  
Obnovuje a vyhlazuje pokožku a zanechává ji svěží 
a rozzářenou, díky životodárným silám zeleného jílu 
Argital, kyselině gamma-linolenové obsažené 
v čistém rostlinném oleji z brutnáku lékařského, 
azulenu obsaženém v extraktu z měsíčku lékařského 
a křemíku obsaženém v přesličce.  
Obsahuje složky v Demeter kvalitě.  
Maska je vhodná pro všechny typy pleti a pro každý 
věk. 

AKTIVNÍ ZELENÝ JÍL VYSUŠENÝ SLUNCEM 

100% přírodní. Balení 500 g. 

Čistí a tonizuje organismus.  
Pro každodenní pohodu. 

Pití vody s jílem je prastarý zvyk, který sahá do časů 
Dioscorida a s úspěchem se používá dodnes. 
Díky obsahu oligoelementů a minerálních solí je 
zelený jíl Argital obdařen mimořádnými detoxikačními 
a tonizačními schopnostmi. 
Je vhodný pro lidi všech věkových skupin. Dodává 
organismu minerály, harmonizuje a uvádí do stavu 
pohody a rovnováhy. 
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