
         Perłowy proszek - jeden ze składników kosmetyków TianDe 

        Perłowy proszek to jeden z najbardziej znanych składników tradycyjnej 

chińskiej medycyny. Przygotowuje się go z masy perłowej rzecznych pereł.          

Jest połączeniem węglanu wapnia, jako podstawowego składnika, 18 aminokwasów         

i 18 mikroelementów. 

        W tradycyjnej medycynie chińskiej perłowy proszek wykorzystywany jest jako 

środek opóźniania procesu starzenia i przedłużania życia. Lekarze chińscy 

wykorzystują go jako środek uspakajający i zapobiegający nerwicom. 

        W zabiegach kosmetycznych wykorzystuje się odmładzające i podwyższające 

elastyczność skóry właściwości perłowego proszku. Nie ma ani jednej gałęzi 

medycyny, gdzie nie byłoby preparatów przygotowywanych z udziałem perłowego 

proszku. Zawartość wapnia w proszku wynosi 60 %. Perłowy proszek wzmacnia 

odporność organizmu, chroni przed skażeniami środowiska, a także przed procesem 

wybielania skóry – pomaga zachować pigment skóry i barwę naturalną cery. 

        Obecnie wiodące gabinety kosmetyczne Południowo-Wschodniej Azji i Europy 

realizują z pomocą perłowego proszku prawie wszystkie kosmetyczne zadania: 

przywracają włosom elastyczność, połysk, gęstość. Wzmacniają paznokcie, 

wygładzają zmarszczki. 

      Perłowy proszek w tradycyjnej chińskiej medycynie od stuleci był 

wykorzystywany dla utrzymania zdrowia. Piękności wschodu traktowały go jako 

środek odmładzania cery, wzmocnienia paznokci i podwyższenia sprawności 

seksualnej. Lekarze chińscy ordynują proszek do zażywania wewnętrznego jako lek 

na procesy starzenia, bóle sercowe i wzmocnienie układu nerwowego i struktury 

kostnej. 

        Podstawowym składnikiem produktu soli wapnia jest aragonit            

– unikalny, biologicznie przyswajalny organiczny węglan, który ma właściwości 

optymalnego łączenia się z organizmem. Drugim składnikiem jest węglan 

wapnia. Zapewniają one wytrzymałość naszych zębów, układu kostnego i właściwy 

stan kręgosłupa. Poprawiają kondycję, pracę układu sercowo-krwionośnego, systemu 

nerwowego, hormonalnego. Perłowy proszek zawiera konchiolin – składnik 

łatwo przyswajalnego białka, podstawowego budulca naszych paznokci      

i włosów w 97% zbudowanych z białka. Jest niezastąpionym produktem dla 

ludzi stosujących dietę wegetariańską. Konchiolin sprzyja pracy hormonów kobiecych, 

ogranicza i reguluje pH, chroni przed zmarszczkami i wygładza skórę. 

        Perłowy proszek wykazuje działanie przeciwzapalne i przeciwalergiczne. 

Stosowany jest do leczenia chorób zapalnych dowolnego miejsca, atopowego 

zapalenia skóry, owrzodzeń opornych na inne leczenie, w tym żylnego i oparzeń. 



Preparat działa uspokajająco na system nerwowy, pobudzająco na procesy myślowe   

i zdolności intelektualne. Przyczynia się do poprawy pracy kory mózgowej, zdolności 

do pracy i pamięci. Jest efektywny przy leczeniu depresji i neurastenii, syndromie 

zmęczenia. Perłowy proszek wzmacnia naturalną obronność organizmu, podwyższa 

odporność na niekorzystne czynniki zewnętrzne w tym również infekcje. Reguluje 

przemianę materii, zatrzymuje tendencje do przedwczesnego starzenia. Szczególny 

wpływ ma to na organizm kobiet. 

        Zastosowanie kosmetyczne perłowego proszku: swoim działaniem 

proszek wygładza i odżywia skórę. Wzbogaca niezbędnymi składnikami, reguluje 

równowagę wodną, chroni przed promieniowaniem ultrafioletowym. Pobudza 

krążenie, wspomaga regenerację komórek podskórnej tkanki, chroni przed 

powstawaniem plamek pigmentowych. Sprawia, że skóra staje się czysta i gładka. 

Podczas nacierania skóry proszkiem perłowym staje się ona bardziej elastyczna, ma 

zdrowy kolor, a zmarszczki ulegają wygładzeniu. Jednocześnie proszek pomaga        

w leczeniu oparzeń, stanów zapalnych, miejscowych swędzeń i przebarwień. 

        Jak proszek perłowy należy stosować jako maseczkę kosmetyczną? 

Należy proszek wymieszać ze świeżym mlekiem, wodą lub ubitym białkiem. 

Posmarować twarz i po 30 minutach zmyć czystą wodą. Maskę stosować 2x na 

tydzień. 

         Pudrowanie: Po wieczornym umyciu skóry, wypudrować proszkiem, 

pozostawić na noc i zmyć następnego dnia rano. Ten sposób sprzyja wybielaniu 

skóry i utrzymaniu elastyczności i sprężystości. 

        Oczyszczanie twarzy: zmieszać proszek z mleczkiem kosmetycznym, 

posmarować twarz, pomasować skórę i zmyć czystą wodą. 

        Wybielanie skóry: proszek perłowy wymieszać ze świeżym mlekiem lub 

miodem, posmarować twarz, pozostawić maskę na 15-20 minut i spłukać czystą 

wodą. Zabieg jest zalecany 2x w tygodniu. 

        Poprawa elastyczności skóry: dodać trochę proszku do kremu 

kosmetycznego i nanieść na skórę. 

        Kąpiel wannowa: Perłowy proszek w ilości 100-150 gram wsypać do ciepłej 

wody. Kąpiel ok. 15-20 minut. Zaleca się stosowanie takiej kąpieli 1-2 razy              

w tygodniu. 

        Na gojenie ran: dla szybkiego gojenia ran należy posypać proszek na ranę. 

        Do wybielania i wzmacniania zębów: posypać proszek na szczoteczkę do 

zębów (albo zamiast pasty bądź razem z pastą) i czyścić zęby 1-2 minut. 

         


