
       PLEŤOVÁ  BAHENNÁ  MASKA                                   
 

 
Účinné látky: Voda a bahno Mŕtveho mora (BOMK), výťažok z kvetov harmančeka, výťažok z plodov koka, 

šťava z listov aloe vera, extrakt z morských rias, oleje (jojoby, medovky, levandule, mrkvy, mandlí, pomaranča, 
rozmarýnu), myrhový olej, lecitin, rastlinný vosk,  tokoferol (vitamín E) a oxid zinku. 

Pleťová bahenná maska napomáha regenerácii (obnove) buniek tým, že zlepšuje krvný obeh a výživu 
pleti, zvyšuje tonus tkaniva a tým vyhladzuje vrásky. Má bakteriostatické a hojace účinky, zlepšuje výživu buniek, 
pôsobí hojivo na poranenú pokožku, vyhladzuje jazvy. 

Použitie: 1-2 krát týždenne nanášať slabú vrstvu (konzistencia vodových farieb) na čistú vlhkú pokožku a 
pred odchodom „von“. Doba pôsobenia pre suchú pleť 1-3 minúty, normálna pleť 3-5 minút, mastná pleť 5-7 minút. 
Potom zmyjeme teplou vodou, naniesť tenkú vrstvu Dynamického hydratačného krému, alebo Balzamu na 
očné vrásky. Nenanášať bahennú masku na oči a pery. 

Pleťová bahenná maska sa v gynekológii nanáša na vlhký tampón a zavádza sa na 2 hodiny do pošvy, 
potom je treba previesť preplachovanie prevarenou vodou a naniesť Balzam na očné vrásky, alebo Dynamický 
hydratačný krém. Kúra trvá 3-10 dní.  Pri menštruačných bolestiach masku nanášať na podbruško a oblasť krížov 
2-3 krát týždenne. 

 

 
 
 

Čo nás trápi Názov a frekvencia použitia procedúr, technika používania 

Na starnúcu pleť naniesť na pleť, má omladzujúci účinok. 

Na akné,uhrovitá pleť, 

seborea,psoriáza pleti, 

pigmentové škvrny 

naniesť na postihnutú oblasť.  

Poranenia tváre, zápaly tvárových 

nervov. 
naniesť na postihnutú oblasť. 

Zápal vedľajších nosných dutín, 

nádcha nahriať a naniesť na oblasť nosa a medzi obočie. 

Ekzém, neurodermitis (svrbivý 

zápal kože) 
naniesť na postihnuté miesto. 

Pri dysfunkcii kĺbov dolnej 

čeľuste naniesť na postihnutú oblasť. 

Pri chronickej tonzilitída (zápal 

mandlí) zvlášť u detí naniesť 2 krát týždenne. 

Prudké bolesti 

močovopohlavných orgánov naniesť na oblasť bedier a krížov. 

Erózia maternicového čípku naniesť na tampón, ponechať vo vagíne  2 hodíny, denne. 

Endometritída (zápal matrernicovej 

sliznice) 
naniesť na tampón, ponechať vo vagíne 2 hodíny, denne. 

Kolpitída (zápal pošvy), vulvitída 

(zápal lona) 
naniesť na tampón, ponechať vo vagíne 2 hodíny, denne. 

Moučnice (pliesňové ochorenie 

ženských pohlavných ciest) tiež u 

detí 
naniesť na tampón, ponechať vo vagíne 2 hodíny, denne. 

Kolitída (zápal hrubého čreva) naniesť na tampón do konečníka na 2 hodiny. 
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