نمــک آکوا دیتــوکس ســلوکس

اسـپا و ماسـاژ

ماساژ های تراپی ،ریلکسی و اروماتیک
جوانسازی پوست
دفع انرژی منفی و خستگی های مزمن
الیه برداری کل بدن

حمام نمک آروماتیک

درون یــک ظــرف بــزرگ ،مقــداری آب ولــرم
و نمــک ریختــه ،ســپس بــه مــدت  15دقیقــه در
آن بــا آرامــش اســتراحت کنیــد .پس از گذشــت
زمــان کافــی آب ســطل را حتمــا در ســرویس
بهداشــتی خالــی کنیــد 3.بــار درهفتــه ،مــی
توانیــد حمــام آروماتیــک را انجــام دهیــد.

نمــک خــواص مســکنی دارد ،ایــن مــاده یــک مســکن درمانــی طبیعــی محســوب مــی شود.کافیســت دو تــا ســه
مشــت از نمــک دانــه درشــت را در ماهیتانــه گــرم کنیــد .ســپس آن را داخــل دســتمال تمیــز و ضخیــم بریزیــد و
روی مناطــق دردنــاک بــدن ماننــد پشــت گــردن ،شــانه و هــر جــا کــه نیــاز اســت بــه مــدت  ۱۵دقیقــه قــرار دهید.

سالمت جسمی:

تســکین درد هــای کوفتگــی ،آرتروزی ،روماتیســم،
بهبــود و دردهــای مزمــن و عصبــی ماننــد ســر درد،
پــا درد و درد ســتون فقــرات
آرامبخش و ریلکس کننده
دفع انرژی منفی
تعــادل الکترولیتــی (متعــادل کننــده الکتــرون هــای
بــدن و ایجــاد تعــادل)
بهبود پسیوریازیس ،رفع خارش و سوزش

نمك دریاچه ارومیه ی  :دومین نمک دریاچه ی مرده جهان!
نمك دریاچه ارومیه ،دومین نمک دریاچه ی مرده جهان!
ایــن نمــك از نــادر نمكهــای دریاچـهای مــرده ،در جهــان میباشــد .كــه بــه دلیــل وجــود گونـهای از
ســخت پوســتان در آن ،بــه اســم ( آرتیمیــا ) كــه از كمیابتریــن آنــان میباشــد ،حــاوی تركیبــات و
مــواد معدنــی اســت كــه از پوســته ایــن موجــود زنــده بــه دســت آمــده اســت.
در دنیــا تنهــا  3دریاچــه عظیــم مــرده وجــود دارد کــه اولیــن آن ،بحرالمیــت و دومیــن ،دریاچــه مــرده
ارومیــه و پــس از آن دریاچــه مــرده نمــك آمریــكا () America Lake Saltمــی باشــد.
ایــن نمــك بــه صــورت طبیعــی و بــه انــدازه نیــاز بــدن حــاوی منیزیــم ،كلســیم ،پتاســیم ،یــد،
منگنــز و روی مــی باشــد.

نمــک آکوا دیتــوکس ســلوکس
ترکیــب شــده از نمــک احیــا کننــده دریاچــه ارومیــه و گیاهــان آروماتیــک،
غنچــه گل محمــدی و اســطوخودوس:
خاصیت نمک آروماتیک آکوا دیتوکس:
مراقبت و زیبایی:

اسکراب پوست
الیه بردار بدن همراه با شاور ژل ،جهت رفع تیرگی و جوانسازی پوست
الیه برداری پوست صورت ،ترمیم کننده و نرم کننده پوست با خاصیت روشن کنندگی
* ترکیب نمک آکوا دیتوکس با شیر ،روغن و یا تونیک هاتوصیه می شود.

الیه بردار پوست کف سر به همراه شامپو جهت رفع پوسته ،شوره و چربی اضافی کف سر

*در صورتــی کــه زخــم و یــا قــارچ روی کــف ســر باشــد ،نمــک را در آب ریختــه و پــس از
حــل شــدن کامــل آن ســر را بــا آب نمــک ،آبکشــی کنیــد.
ضد عفونی کننده پوست:

ضد عفونی کننده واژینال
جلوگیری از قارچ های پوستی
تسکین ناخن فرو رفته در گوشت پا
تسکین جای نیش حشرات

*بــا حمــام نمــک آکــوا دیتوکــس  2بــار در
هفتــه بــه مــدت  10دقیقــه مــی توانیــد مشــکالت
عفونــی را کاهــش دهیــد.

