
            OBKLADY Z MŔTVEHO MORA                                            

 
 

              Účinné látky: Voda a soli Mŕtveho mora (BOMK), oleje (levanduľový, mätový), extrakt z aloe vera, salicylová 
kyselina.  

Obklady z Mŕtveho mora zlepšujú krvný obeh, regenerujú a zlepšujú trofiku tkaniva a hojenie rán. Uľahčujú 
bolesť, majú antiseptický a ukľudňujúci vplyv. Doporučujú sa zvlášť pri kožných poraneniach ekzémového typu, pri psoriáze, 
lupienke, dermatitídach (vleklý ohraničený zápal kože), pri kŕčových žilách a pri trofických vredoch.   

 
Použitie: Sterilný obrúsok rozřezat na potrebné rozmery, přiložit na poškozené miesto pokožky, alebo na ranu. 

V prípade uschnutia obrúsok navlhčiť roztokom soli, alebo Ústnou vodou. Vyhýbať sa kontaktu s očami. 
 
 
 

Čo nás trápi Názov a frekvencia použitia procedúr, technika používania 

Psoriáza naniesť na problémové miesto, nechať pôsobiť 30-60 minút. 

Dermatitída, neurodermatitída naniesť na problémové miesto, nechať pôsobiť 30-60 minút. 

Hnisavé pooperačné jazvy, 

infikované rany priložiť na ranu na 1-2 hodiny, počas tejto doby obklady po uschnutí pravidelne vymieňame. 

Odstránenie starých jaziev priložiť na postihnuté miesto, nechať do vyschnutia, denne. 

Kŕčové žily priložiť na 1-3 minúty 2-3 krát denne, potom čas aplikácie predĺžiť na 2-3 hodiny. 

Preležaniny 

Kompres: obklad priložiť na preležaninu, prikryť kompresným papierom a uterákom na 20-30 

minút. 

Pahýle končatín, zvlášť fantómové 

bolesti 
priložiť na postihnuté miesto, nechať do vyschnutia, denne. 

Drobné poranenia, praskliny, 

drobné ranky priložiť na postihnuté miesto na 5-10 minút. 

Uhry na čistú pokožku ráno na 10-15 minút denne. 

Lokálne plešatenie priložiť na postihnuté miesto do 15 minút denne. 

Po holení u mužov priložiť na postihnuté miesto pre rýchlu regeneráciu pokožky. 

Krvácanie priložiť na postihnuté miesto. 

Jazvy po ožarovaní priložiť na postihnuté miesto pred a po ožarovaní na 15-20 minút, prevencia jaziev. 

Omrzliny naniesť na postihnuté miesto krém Solaris D.N, potom priložiť obklad a  nechať čo najdlhšie. 

Mokvavé ekzémy, dermatitídy priložiť na postihnuté miesto na 20-30 minút i dlhšie. 

Chemické a termické spáleniny, 

popáleniny 1-2 stupňa 
priložiť na postihnuté miesto na 1-2 minúty, potom dobu pôsobenia predĺžiť na 2-3 hodiny. 

Pre kozmetický efekt 
priložiť na tvár 2-3 krát týždenne od 3-5  do 15-20 minút,  
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