
       KRÉM  NA  RUKY  A  NECHTY                                 

 
              Účinné látky: Voda a minerály Mŕtveho mora, oleje (rozmarýnový, šípkový, z jojobových semienok, levanduľový, 
citrónový), soli Mŕtveho mora (BOMK), rastlinný emulgovaný vosk.  

Krém na ruky a nechty má ochranné, vyživujúce, protizápalové a regeneračné účinky. Má antiseptický a 
protialergický vplyv, zlepšuje stav pri pliesňovom ochorení nechtov a nechtového lôžka, pri exzémoch, dermatitídach a 
zabraňuje vzniku pliesňových ochorení. Je veľmi účinný pri potení nôh. Pomáha pri hojení pokožky po rôznych poraneniach, 
reznutiach, prasklinách a pododne. Pri vysokej vlhkosti vzduchu počas chladného počasia odstraňuje alergie a reakcie pokožky 
na chlad. 

 Krém na ruky a nechty je jemným kozmetickým prostriedkom, ktorý sa doporučuje pre mastnú pleť. Vďaka 
výživným vlastnostiam zložiek sa môže používať  i ako masážny krém. Pri skleslosti a celkovej únave pre dosiahnutie 
povzbudenia sa nanáša tenká vrstva krému na miesta „pulzovania“ pokožky za ušným boltcom.  

Použitie: Malé množstvo krému sa opatrne vtiera do vlhkej pokožky masírujúcimi pohybmi. 
 

Čo nás trápi Názov a frekvencia použitia procedúr, technika používania 

Pliesňové ochorenia pokožky a 
nechtov 

naniesť na noc, previesť masáž. 

Lišaje na tvári naniesť denne na postihnuté miesta.  

Akné pri dennom použití odstraňuje mastnú vrstvu pokožky. 

Pigmentové škvrny, pehy pri dennom použití odstraňuje pigmentové škvrny a pehy.. 

Bolesti väziva, šliach  a kĺbov nahriať a naniesť na bolestivé miesta 2x denne.  

Akútne bolesti kĺbov, šliach,kožná 

plíseň,poštípanie hmyzom Recept: 1 tobolka Okseenu vmiešať do krému na ruky a nechty, potrieť problémové miesto. 

Lámanie nechtov používať spoločne s Fázou 3. 

Koprivka,svrab použiť po soľných kúpeľoch. 

Praskliny na pätách naniesť na noc po soľnej kleli. 

Nádcha krém nahriať potrieť nos zvnútra i na povrchu. 

Reznutie,pomliaždeniny,natiahnutie na problematické miesto 1-2x denne. 

Otitída (zápal uší) nanášať denne. 

Dna, artritida, artróza nanášať denne, ponechať v teple. 

Bolesti chrbtice, rúk a nôh nahriať a naniesť na bolestivé miesta , účinné po použití Telovej bahennej masky.  

Pri prudkej radikulitíde(zápal 
miechového koreňa) nahriať a votrieť masážnymi pohybmi, striedať so Solarisom D.N. 

Pri únave nôh natrieť po použití Telovej bahennej masky. 

Pri hematómoch (modrinách) spoločne so soľnými kúpeľmi. 

Konjuktivitída (zápal očných 
spojivek) po premytí očí Ústnou vodou krém vtierať do očí. 

Moučnice natrieť na tampón, alebo vytvořit zmes 1 čaj.lyž. Ústnej vody a 2 čaj.lyž. krému na ruky a nechty. 

Menštruačné problémy ľahká masáž v podbrušku v smere hodinových ručičiek. 

Potenie rúk a nôh použiť po soľných kúpeľoch. 

Alergia na chlad použiť 15-20 minút pred ochodom do chladného prostredia. 

Alergie na pokožke naniesť na problémové miesto. 

Lupiny vo vlasoch vtierať do pokožky hlavy. 

Akútny apendix prehriať a vtrieť masážnymi pohybmi. 

Pri poštípaní hmyzom naniesť na problémové miesto. 

Pri kožnej pliesni krém so štipkou rozdrvenej soli a Ústnou vodou,zmiešať a potierať problémové miesta. 

Skleroderma  naniesť ráno na problémové miesto. 

Pliesňové mykózy vagíny naniesť na tampón spolu s Ústnou vodou a na 2 hodiny zaviesť do pošvy. 

Po zraneniach a chirurgických 
zákrokách za účelom regenerácie 

naniesť na problémové miesto, zmierňuje bolesti. 
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