I . ZNACZENIE SOLI MORSKIEJ

Szerokie działanie lecznicze, także przy robieniu tzw. Domowego SPA
Dbanie o higienę skóry, relaksację
Oczyszczanie skóry
Zawiera dużo mikroelementów: żelazo, chrom, magnez, mangan, potas wapń, selen, krzem.
fosfor, miedź, cynk. Jest źródłem naturalnego jodu !!
Poza bogatym składem mineralno-witaminowym, świetnie wpływa na oczyszczanie
organizmu z toksyn i produktów końcowych przemiany materii (które zalegając tworzą
cellulit).
Sól morska świetnie wpływa na wygląd skóry, pomaga w leczeniu trądziku, cellulitu, wpływa
na poprawę krążenia (zostało to udowodnione m.in. w ośrodkach sanatoryjno-leczniczych w
Kołobrzegu).
Pielęgnacja ciała zabiegami solankowymi jest bardzo skuteczną metodą dbałości o zdrowie
skóry i całego organizmu.
Podczas kąpieli i peelingu organizm absorbuje dobroczynne składniki całą powierzchnią
skóry, a skóra jest największym organem, przez który wydalają się toksyny. Średnio skóra ma
1,5-2 m powierzchni. 70% toksyn możemy usunąć przez skórę.
Surowcem do produkcji soli do ciała są: naturalna sól morska i roślinne olejki eteryczne.
Dużą część oferty Tian De stanowią właśnie peelingi solne do ciała, stóp, dłoni.
Peeling – usuwamy martwy naskórek
- udostępniamy i zwiększamy przenikliwość mikro-, makroelementów i witamin
Kąpiele w solance, po wcześniejszym peelingu solnym, poprawia jędrność, sprężystość,
elastyczność skóry i ogólny stan zdrowia . Systematyczne kąpiele mają działanie
dezynfekujące i znacznie przyśpieszające np. zabliźnianie mikroran. Mają działąnie
antybakteryjne i antygrzybiczne. Dzięki mikroelementom procesowi leczenia ulegają
rozstępy, cellulit, łuszczyca skóry ciała, głowy.
Grzybica stóp i paznokci jest ciężka do rozpoznania w pierwszej fazie powstawania, ciężko
poddaje się leczeniu farmakologicznemu. Dlatego warto profilaktycznie systematycznie
moczyć nogi w soli morskiej. Powinno to przyjąć status, jak mycie włosów itp., jak coś co
robimy regularnie.
Mikrodermobrazja- modny ostatnio zabieg, szczególnie ten dotyczący twarzy jest zabiegiem
kosztownym. Tian De ma preparaty, które służą do wykonywania takich zabiegów w domu !!
Firma proponuje sole, zawierające także algi i witaminy młodości (E, A i C). Takie peelingi
docierają do trudno dostępnych miejsc, a także otwierają i oczyszczają pory skóry. Złuszczają
obumarły i zrogowaciały naskórek. Pobudzają przez to skórę do regeneracji, a także po

zakończonym zabiegu odsłaniają rozjaśnioną, zdrowo wyglądającą skórę. Zabieg peelingu
daje uczucie czystości, świeżości i gładkości.
Bezpośrednio wnikające w skórę mikro-, makroelementy i rzadkie pierwiastki śladowe
powodują PEŁNE DOTLENIENIE SKÓRY ! , co poprawia jej koloryt i kondycję.
Tego typu zabiegi rozpoczynają proces odmładzania, przyspieszają regenerację komórek,
niwelują przebarwienia, także wątrobowe.
Kąpiele solne dłoni i stóp mają korzystny wpływ na jakość paznokci, szczególnie przy
paznokciach miękkich i rozdwajających się.
Sól do ciała jest peelingiem mechanicznym, elementem ściernym są w niej kryształki soli.
Zmiękcza ona skórę, oczyszcza, złuszcza, doskonale odżywia. Woda zastosowana w
produktach solnych jest albo wodą morską albo wodą strukturyzowaną (patrz wyjaśnienie na
końcu). Wynika to z dbałości o jakość kosmetyków, a także o to by dobrze się konserwowały.

II. O PRODUKTACH

Sole do ciała 380g (Lawenda, Zielona Herbata, Miodowa Brzoskwinia, Róża) różnią się
nieznacznie składem. Ze względu na to można je polecić osobom z różnymi problemami
skórnymi.

LAWENDA
Skład: woda strukturyzowana, sól morska, wyciąg z olejku lawendowego, ekstrakt z mięty,
wodorosty morskie, kwasy owocowe, kwas hialuronowy
Lawenda ma działanie odkażające, przeciwbakteryjne, odświeżające. Zalecana jest do skóry
przetłuszczającej się, często trądzikowej. Świetnie nadaje się do pielęgnacji stóp (jest taka w
ofercie, tylko nie aktualnie). Lekki efekt peelingu. Sól aktywizuje krążenie. Pomaga wydobyć
toksyny. Poprawia koloryt skóry, jej właściwe napięcie, zapobiega powstawaniu cellulitu.
Lawenda radzi sobie z gojeniem ran, oparzeń, owrzodzeń, ukąszeń, łagodzi objawy trądziku,
opryszczki.
Kwas hialuronowy – szczególnie ważny przy pielęgnacji skóry suchej. Substancja
wielocząsteczkowa, charakteryzująca się bardzo dużą lepkością. Dla wyobrażenia możliwości
tej substancji: 1 cząsteczka kwasu jest w stanie przyłączyć i utrzymać 200 cząsteczek wody !
Kwas hialuronowy jest jednym z głównych składników tzw.cementu międzykomórkowego.
Jest on odpowiedzialny za m.in.spoistość tkanki łącznej i elastyczność skóry.

ZIELONA HERBATA
Skład: woda strukturyzowana, sól morska, ekstrakt z liści zielonej herbaty, olejek z drzewa
zielonej herbaty ( To już nie tylko fenole, ale także polifenole, czyli jeszcze silniejsze
antyoksydanty, przeciwutleniacze ), kwas hialuronowy, witaminy młodości, ekstrakt z
wodorostów.
Algi, wodorosty – dodatkowy efekt nawilżania i dodatkowa zawartość wysokiej jakości
aminokwasów. Zawierają również bardzo dużo minerałów (10 x więcej niż rośliny lądowe),
ale też dużo substancji biologicznie czynnych, m.in. witaminy z grupy B.
Algi i wodorosty sprawiają, że dzięki działaniu osmotycznemu aminokwasy pochodzenia
roślinnego mają wpływ na poprawę jakości elastyny i stymulują jej produkcję. Chronią skórę
przed utratą jej gęstości. Potas, krzem, fosfor i wapń pozwalają przywrócić równowagę
fizjologiczną skóry.
Produkt bardzo mocno nawilża, zmniejsza podrażnienia oraz zaczerwienienia skóry. Łagodzi
problemy z pieczeniem, świądem, przy stanach zapalnych. Wyciąg z drzewa herbacianego
obkurcza drobne naczynia krwionośne (zalecenie dla osób z siateczką widocznych naczyń na
nogach).

MIODOWA BRZOSKWINIA
Skład: ekstrakt z miąższu, liści i kwiatów brzoskwini + ……
Przyspiesza procesy regeneracyjne. Zmiękcza, oczyszcza, chroni przed wysuszeniem. Ważne
w okresie, kiedy się opalamy!

RÓŻA
Właściwości antyalergiczne, uspokajające, przeciwdepresyjne. Łagodzi poparzoną skórę.
Działa antybakteryjnie, antyseptycznie. Kojąca dla skóry suchej, ładnie ją zmiękcza,
regeneruje, relaksuje. NAWILŻA. Stymuluje syntezę kolagenu !! Korzystnie wpływa na
zmniejszenie zmian trądzikowych.
Witamina A + kwas askorbinowy – działają rozjaśniająco. Zapobiega powstawaniu plam
pigmentacyjnych.
Dla skóry cienkiej, delikatnej, wrażliwej.

SÓL CHILI
Peeling solny
Mechaniczne złuszczanie warstwy rogowej
Pobudza produkcję kolagenu i elastyny !!!
Stymuluje naturalny wzrost nowych tkanek
W wyniku dogłębnego oczyszczenia skóra staje się gładsza, jaśniejsza, bardziej elastyczna.
Peeling solny może z czasem spłycać blizny, zmarszczki, rozstępy
Zmniejsza pory, przebarwienia

Stymuluje mikrokrążenie i PRZEPŁYW LIMFY = działa antycellulitowo (na powstawanie
cellulitu duży wpływ ma m.in. upośledzenie krążenia limfy = zaleganie produktów
końcowych przemiany materii)
Ekstrakt chili – bogaty w kapsaicynę, która nie dopuszcza do dojrzewania tzw.adipocytów. Są
to komórki tłuszczowe, zdolne do podziału, najgorsza odmiana komórek tłuszczowych – po
podziale na zawsze już zostają w organizmie. Można je zasuszyć, ale nie pozbyć się .
Wyciąg z chili powoduje silną stymulację skóry na brzuchu, biodrach, udach, pośladkach.
Wywołuje rozgrzanie, nawet lekkie zaczerwienienie. Działa antycellulitowo, przez co także
wyszczuplająco, modelująco.

UWAGA: Nasze peelingi solne nie wysuszają skóry
Zawierają fenole, fitofenole, polifenole, które są skutecznymi naturalnymi konserwantami.
Dobrze usuwają warstwę rogową naskórka. Zapobiegają szybkiemu ubytkowi wody w skórze.
Neutralizują wolne rodniki.
Na długo nasączają skórę olejkami.

SOLE TALASSO
Do kąpieli rozgrzewających
Pobudzają krążenie, działają odprężająco.
Można przy ich pomocy pokonać stan przeziębienia (wymoczyć stopy w gorącej solance).
Już możemy powiedzieć na bazie doświadczeń – udało się wyeliminować u grupy ludzi
starszych problemy z krążeniem, problem zimnych stóp, marznących nóg
Można także pozbyć się uczucia ciężkości nóg, czyli obrzęków zmęczeniowych,
zastoinowych, związanych z upośledzeniem krążenia limfy.
Zastosować przy zwichniętej kostce, obrzękach, grzybicy, pękających piętach….

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Co to jest woda strukturyzowana?
Woda strukturyzowana występuje jakby w zamarzniętym stanie, tj. posiada strukturę
quasikrystaliczną, (jak struktura lodu). Stwarza to możliwość przebiegu najważniejszych
reakcji biofizycznych i biochemicznych. Woda strukturyzowana znacznie lepiej nasyca
biomolekuły organizmu. Zwykła woda jest jedynie chaotycznym skupiskiem cząsteczek.
Molekuły organizmu nie są w stanie prawidłowo ulokować cząsteczek takiej wody między
sobą, wskutek czego jest ona źle zatrzymywana w organizmie. Potrzeba dopiero
wydatkowania dużej ilości energii z organizmu, by nadać wodzie odpowiednią strukturę.

substancje biologicznie czynne
tzw. drugorzędne substancje roślinne, substancje balastowe oraz związki występujące w
sfermentowanych artykułach żywnościowych (np. kwas mlekowy w jogurcie). Powstają w
procesie przemiany materii rośliny, by utrzymać ją przy życiu i chronić przed szkodliwym
działaniem czynników zewnętrznych.
Substancje te mogą korzystnie wpływać także na biochemiczne procesy w organizmie
człowieka . Najważniejsze ich działanie to ochrona przed nowotworami. Mogą również
regulować ciśnienie i poziom cukru we krwi, wzmacniać system odpornościowy, obniżać
poziom cholesterolu, zachowywać właściwą krzepliwość krwi. Do głównych substancji
biologicznie czynnych należą: karotenoidy, glukozynolany, polifenole, fitoestrogeny,
fitosterole, saponiny, kwas fitynowy i chlorofil.
Spisane z wykładu on-line. Pani Maria Mularczyk. 14.05.2012

