RITUÁL PŘÍPRAVY MINERÁLNÍ LÁZNĚ
MARUŠKA
Podstatou starobylého rituálu koupele je očista a uvolnění
celého těla. Již sama příprava lázně si podmaní vaši pozornost a vy se začnete těšit na jedinečný relaxační zážitek pod
hřejivou vodní hladinou.
Koupel plná nejkvalitnějších minerálních látek
Minerální látky a esenciální stopové prvky obsažené v
koupelových krystalech postupně sníží napětí. Navíc během
„solankové koupele“ dojde k vyplavování škodlivých látek a
naopak prospěšné minerální látky hladce prostoupí do kůže.
Perličkový efekt oxidu uhličitého zesílí účinky koupele
Síran hlinitý aktivuje postupné uvolňování oxidu uhličitého.
Tím je dosaženo blahodárného perličkového efektu ve vaší
lázni. Budete obklopeni tisíci bublinek, které vás budou hýčkat
a osvěžovat. Bublinkový film na vaší pokožce usnadní
regeneraci, odkyselení a znásobí účinky minerálů. Po dobu
celých 15 – 25 minut se bude v koupeli postupně uvolňovat
120 l plynného oxidu uhličitého.
Důležité upozornění
Během koupele je nutno držet hlavu nad okrajem vany aby
nedošlo k vdechnutí uvolňovaného oxidu uhličitého, který se
drží těsně nad hladinou koupele. Místnost, kde koupel
probíhá, musí být po celou dobu dostatečně větrána!
Relaxace během suchého zábalu
Po koupeli si dopřejte suchý zábal v délce 20 – 30 minut, který
nechá plně vyznít všechny pozitivní a blahodárné vlivy na
vaše tělo.
Doporučená frekvence použití pro radikální zesílení
účinků minerální procedury
Lázeňská kúra 3x týdně po dobu 3 týdnů, a to 1-2x za rok.
Běžné použití (mimo lázeňskou kúru) – 1-2x měsíčně.

NÁVOD K POUŽITÍ MINERÁLNÍ KOUPELE
MARUŠKA

ÚČINKY MINERÁLNÍ UHLIČITÉ KOUPELE
MARUŠKA

Balení je určeno pro přípravu 1 koupele v běžné vaně o
objemu 120 – 150 litrů. Celková váha použitých surovin
činí 2 kg.
Upozornění: Doporučená teplota lázně se pohybuje mezi
36 - 38°C. Při překročení teploty nad 38 °C může dojít ke
snížení produkce oxidu uhličitého během koupele. Jedna
ze složek koupele mírně připomíná vůni vajíček.

To, co činí tuto lázeň skutečně jedinečnou, je spojení
účinků minerální koupele té nejvyšší kvality s
blahodárnými účinky koupele uhličité! Tím, že unikající
oxid uhličitý významně zlepšuje prokrvení pokožky,
napomáhá vstřebávání látek obsažených ve speciální
směsi minerálních solí a vysoce kvalitní soli z Mrtvého
moře použitých pro přípravu lázně.

Do tekoucí vody při napouštění minerální uhličité lázně
vysypte obsah sáčků číslo 1 a číslo 2 a koupel
opakovaně, důkladně promíchejte rukou pro dokonalé
rozpuštění krystalů.
Složka 1. – Krystalická sůl z Mrtvého moře nejvyšší
kvality (750 gramů).
Složka 2. – Složka pro optimální rozptýlení minerálních
látek a tvorbu oxidu uhličitého (429 gramů).

Uhličité minerální koupele jsou vhodné k péči o pokožku u
atopiků, psoriatiků a osob s lehčími formami akné. Působí
příznivě na relaxaci a zlepšují prokrvení. Během koupele
dochází k mírnému snížení krevního tlaku a tepové
frekvence. Solanková koupel podporuje odkyselení organismu a udržuje svěžest a přirozené pH pokožky.

Těsně před dokončením napouštění minerální lázně
rozpusťte obsah dózy číslo 3.
Složka 3. – Originální směs minerálních solí (250 gramů).

Uhličitá minerální lázeň též zvyšuje odolnost organismu a
pomáhá zvládat důsledky každodenního stresu, kterému
je náš organismus vystaven.

Po vstupu do připravené minerální lázně okolo sebe
rozsypte obsah sáčku číslo 4.:
Složka 4. – Síran hlinitý, aktivační složka uhličité koupele
(508 g), která spustí blahodárný perličkový efekt docílený
postupným uvolňováním 120 l plynného oxidu uhličitého.
Doporučená doba koupele činí 15 – 25 minut.
Během koupele dochází k mírnému zarudnutí pokožky
ponořených částí těla. To je způsobeno oxidem uhličitým,
který rozšiřuje kapiláry v kůži. Zarudnutí brzy mizí.
Péče po koupeli:
Můžete se krátce osprchovat vlažnou čistou vodou.
Nedoporučuje se používání mýdla či sprchových gelů.
Osušte se a pokožku ideálně ošetřete tělovým mlékem.
Uvelebte se do suchého zábalu na dobu 20 – 30 minut.
Odpočinek po koupeli by měl trvat minimálně 60 minut.

w w w. m a r i e n s p a . c z

Ingredients:
- Krystalická sůl z Mrtvého moře:Maris Sal.
- Složka pro rozptýlení minerálních látek a tvorbu oxidu
uhličitého Hydrogenuhličitan sodný: Sodium Bicarbonate.
- Originální směs minerálních solí: Magnesium Chloride,
Sodium Chloride, Sodium Sulfate, Sodium Bicarbonate.
- Aktivační složka uhličité koupele Hydrát síranu hlinitého:
Aluminium Sulfate.

