
                         
 

TELOVÉ  MLIEKO  SOLARIS - D.N. 
 

              Účinné látky: Voda a minerály Mŕtveho mora, soli Mŕtveho mora (BOMK), rastlinný olej, olej zo semien jojoby, oleje 
(rozmarýnový, slnečnicový, tymiánový, avokádový, pomarančový), extrakty (z javora, aloe vera, cukrovej trstiny, borievky, 
citrónu), komplex obnovujúci DNK, izopropylpalmitát, lecitín, kyseliny (mliečna,tartanová, salicylová, glukonová, askorbová), 
tokoferol (vitamín E). 
              Telové mlieko Solaris D.N. je vynikajúci kozmetický prostriedok, ktorý má ochranné, preventívne a obnovujúce 
regeneračné schopnosti. Používa sa pri prevencii proti slnečným popáleninám a ako hojivý krém pri popáleninách rôzneho 
pôvodu, tiež pri rakovine pokožky, vyhladzuje jazvy, pomáha vstrebávať nezhubné kožné výrastky, predovšetkým keratózy 
(nadmerné chorobné rohovatenie kože). 

Telové mlieko Solaris D.N. sa efektívne používa pri liečení kožných ochorení spôsobených ionizujúcim žiarením, 
napr. radiálna terapia (ožarovanie), pri liečbe onkologických ochorení. Aktivuje krvný obeh, pomáha pri kostných a svalových 
bolestech, pri bolestech hlavy, migrénách, pomáha vylučovať z tela radikály, odstraňuje mutačné bunky atď. 
 Použitie: Naniesť na čistú vlhkú pokožku na postihnuté miesto, v tenkej vrstve ľahko rozotrieť, bez tlaku. 
           
 

Čo nás trápi Názov a frekvencia použitia procedúr, technika používania 

Pre zastavenie krvácania, proti 
zápalom 

naniesť na postihnuté miesto.  

Bolesti hlavy, migrény naniesť 1x denne za uši, na čelo a na tvár. 

Vysokoanalgetický efekt Solaris spolu s rozmixovanou akoukoľvek soľou- kašičku vtrieť do akejkoľvek rany. 

Bolesti kostí a svalov po soľných kúpeľoch naniesť na postihnuté miesta. 

Zjazvená pleť po akné naniesť 1x denne  na postihnuté miesto. 

Pri neurodermitídach a 
dermatitídach 

naniesť na postihnuté miesto. 

Pri suchej psoriáze,svrbení 
pokožky naniesť na postihnuté miesto. 

Pri pooperačních koloidoch naniesť 1x denne  na postihnuté miesto v tenkej vrstve. 

Vredy predkolenia (bercove) 
očistiť, priložit obklady z Mŕtveho mora na 30minút, zvrchu potrieť Solarisom D.N, zložiť obklad, 
potrieť ranu raz Solarisom, potom Dynamickým hydratačným krémom. 

Bielenie pigmentových škvŕn naniesť na postihnuté miesto. 

Pri jazvách z ožarovania, 
teplotných a chemických 
popáleninách  

naniesť na gázový vankúšik, priložiť na  postihnuté miesto 1-2x denne. 

Pri rôznych poraneniach, 
reznutiach 

naniesť 1x denne  na postihnuté miesto v tenkej vrstve. 

Pri hemeroidoch previesť prstovú masáž hemeroidných uzlov. 

Prostata pripraviť zmes z 2/3 krému, 1/3 soli z Mŕtveho mora,alebo 1/3 čaju Gonseen. 

Pri mastopatii (zápal prsnej žľazy) naniesť 1 až 2x denne  na prsník. 

Pri fibrómoch, myómoch natrieť na podbruško, naniesť na tampón, zaviesť do pošvy a 15-20 minút nechať pôsobiť. 

Pre ničenie baktérií v gynekológii 
po použití bahennej masky naniesť na tampón, nechať v pošve 1-2 hodiny, kúru prevádzať 3-7 
dní. 

V gynekológii: omladenie 
organizmu 

naniesť na tampón, 1x týždenne, nechať v pošve 1 hodinu. 

Pri hojení pokožky po holení u 
mužov naniesť po holení na tvár. 

Pri omrzlinách naniesť na postihnuté miesto, potom použiť obklady z vody Mŕtveho mora. 

Ako denný zvláčňujúci krém deťom natrieť celé telo 1x týždenne, dospelí môžu použiť denne. 

Po úrazoch chirurgických 
zákrokoch naniesť na postihnuté miesto 

Onkologické ochorenia nanášať na oblasť zodpovedajúcu poškodenému orgánu, alebo segmentu tela. 

Pri osteoporózach nanášať na boľavé miesta. 

Pásový opar naniesť na postihnuté miesto 

Otitída (zápal uší) naniesť na vatový tampón spoločne s Ústnou vodou. 

Ako masážny prostriedok prevádzať celkovú masáž tela. 

Pri sklerodermii (chronická kožná 
choroba) 

natierať po kúpeli 

Pri uzlinách v prsníkoch naniesť na postihnuté miesto, stiedať s dezodorantom. 

Pri opaľovaní natierať pred aj po opaľovaní na slnku aj v soláriu. 
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