
                      

 

 

 
 
 
Ú S T N A     V O D A 

Účinné látky: 

Voda Mŕtveho mora harmančekový extrakt, olej mäty piepornej, tymiánový olej, olej 

z citrónovej kôry, šalviový olej, soli Mŕtveho mora(bioorganominerálny komplex). 
Ústna voda odstraňuje nepríjemný zápach z úst a napomáha hojeniu rán v ústnej dutine.  

Ústna voda je vhodná ako prevencia tvorby zubného kazu, zápalu a krvácania ďasien.   
Odstraňuje nepríjemný pocit v ústnej dutine pri adenoiditidách (zápal nosohltanových mandlí), 

angínach, vrátane silných zápalov mandlí, pri zápaloch ďasien, hyperestézii(precitlivelosti), 

stomatitidách(zápal sliznice dutiny ústnej), pri paradentóze a rovnako pri chrípkach a ochoreniach 
z nachladnutia.  

Ústna voda pomáha obnovovať výživu sliznice nosohltanu, uší, orgánov tráviaceho traktu, konečníka 
a pošvy. 

Produkt sa používa po terapiách v dôsledku ožiarenia za účelom odstránenia reakcie z ožiarenia, ďalej 
v gynekológii, pri inhaláciách, otravách, rôznych kožných problémoch a ako deodorant.  

Používa sa ako obklad na otlaky, praskliny bradaviek kojacich matiek a praskliny análneho otvoru. 
 
 

 

Čo nás trápi Názov a frekvencia použitia procedúr, technika používania 

Respiračné ochorenia pripraviť roztok s horúcou vodou v pomere 1:1alebo 1:3, ráno a večer 2-4kvapky nakvapkať do nosa  

u menších detí a do ústnej dutiny,je možné roztok nakvapkať na tampón a dať do nosa a uší 

Stomatitída u detí roztok zriediť s vodou v pomere 1:1,potierať ústnu dutinu 4-5xdenne 

Praskliny bradaviek potierať pred a po kojení, neriediť 

Rany, porezania, škriabance po holení potierať vatou namočenou v Ústnej vode 

Otlaky roztok zriediť s vodou v pomere 1:1, namočiť vreckovku a priložiť na postihnuté miesto na 10-15min 

Bolesti ústnej dutiny, paradentóza roztok neriediť a vyplachovať si ústnu dutinu po dobu 20-30 minút až 5xdenne behom jedného týždňa 

Gastritída(zápal žalúdka), bolesti v oblasti 
žalúdka 

dospelý:jedna odmerka Ústnej vody vypiť a zapiť vodou, deti: Ústnu vodu zriediť v pomere 1:1 

a vypiť, procedúru prevádzať po dobu jedného týždňa až niekoľkých mesiacov 

Žalúdočné vredy 1 odmerku rozriediť na 1/2 pohára vody, 3-4x denne 

Gynekologické problémy 2xdenne ako ostreky, naniesť na tampón, všetko roztokom zriedeným 1:1, roztok udržať vo vnútri 

Proktologické problémy čo najdlhšie 

Bolesti hrdla výplachy hrtana 3-4xdenne,jednu čajovúlyžičku rozriediť v pohári vody 

Diatézy a disbakteriózy nakvapkať 3-4 kvapky na jazyk 2-3x denne po soľných kúpeľoch 

Potenie nôh používať ako deodorant 2x denne 

Drobné hnisavé rany potierať neriedeným roztokomalebo roztokom zriedeným v pomere 1:1 

Otrava potravinami, alkoholom, otravy 
chem.pôvodu jednu odmerku zapiť vodou 

Bolesť v ušiach, otitída nakvapkať teplý roztok 2xdenne do uší, urobiť tampóny namočené v neriedenom roztoku,vkladať 

Bolesti v ušiach naniesť na ušné boltce a okolo uší 

Koliky, zácpy vnútorné užívanie ráno pred jedlom 1 čajová lyžička neriedeného roztoku 

Zápal očných spojiviek jedna čajová lyžička na pohár vody, premývať, alebo nakvapkať 3-4x denne 
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