
MINERAŁY PIĘKNA
Z MORZA MARTWEGO
W czasach starożytnych, gdy zauWażono Wspaniałe lecznicze i pie-
lęgnacyjne działanie soli i błota z Morza MartWego, przypisyWa-
no iM Moc Magiczną. dzisiaj WieMy, że „Magia” nie Wynika z żadnych 
zjaWisk nadprzyrodzonych, lecz jest efekteM unikalnego skła-
du cheMicznego solanki Występującej W tyM niezWykłyM Morzu.  

Zawiera ona cenne mikro- 
i makroelementy, przede 
wszystkim chlorek ma-
gnezu (53%), chlorek po-
tasu (37%) oraz chlorek 
wapnia i różne pierwiastki  
śladowe. Zgodnie z opiniami 
naukowców to właśnie ide-
alna kompozycja magnezu,  
potasu, chlorku sodu oraz 
pierwiastków śladowych  
w solach Morza Martwego 
wywiera tak dobroczynny 
wpływ na skórę człowieka.

Produkty Blue Nature gwa-
rantują najwyższą czystość 
i jakość składników: nie 
zawierają żadnych dodat-
kowych środków chemicz-
nych ani konserwantów. 
Sprawiają, że zwykłe zabiegi 
pielęgnacyjne zmieniają się  
w relaksującą przyjemność  
o właściwościach terapeu-
tycznych i upiększających. Te-
raz nie musisz wyjeżdżać do 
drogich ośrodków odnowy bio-
logicznych, by móc cieszyć się 
luksusowymi kosmetykami  
z Morza Martwego.

Działanie SOLanKi:
 Pielęgnacja cery mieszanej i tłustej
 Walka z trądzikiem i wypryskami
 Ograniczenie wydzielania sebum
 Redukcja lub całkowita likwidacja problemów 

przetłuszczającej się cery
 Wspomaganie terapii łuszczycy
 Wspomaganie terapii grzybicy
 Wspomaganie terapii atopowego zapalenia skóry
 Uzupełnianie niedoboru magnezu w organizmie

NATURALNE

100%
BEZ KONSERWANTÓW

Więcej informacji o produktach
na www.betterware.pl/BlueNature

NATURALNE OLEJKI
DLA ZDROWIA I RELAKsU
olejek ze słodkich MigdałóW to jeden z najbardziej pożądanych 
środkóW pielęgnacji skóry, przede WszystkiM skóry przesuszo-
nej i dojrzałej. sWoją słaWę zaWdzięcza WyjątkoWyM WłaściWo-
ścioM kosMetycznyM. olejek poMarańczoWy zasługuje na Miano 
najpopularniejszego olejku eterycznego na śWiecie.

OLEJEK BAZOWY
ZE SŁODKICH 
MIGDAŁÓW
50 ml
Olejek ze słodkich 
migdałów to najlepszy 
olejek roślinny do wyko-
nania peelingu z użyciem 
karnalitowej soli peelin-
gowej z Morza Martwego.
W trakcie zabiegu sól 
złuszcza martwy naskórek, 
a olejek migdałowy odży-
wia i koi skórę, nie dopusz-
czając do jej nadmiernego przesuszenia. Dodanie 
olejku do soli zapewnia odpowiedni „poślizg” na 
skórze, chroni ją przed uszkodzeniem i nadmiernym 
działaniem ściernym soli, co mogłoby doprowadzić 
do podrażnień. 

zastosowanie:
 odżywia i odmładza skórę, nadaje jej 
      atrakcyjny wygląd
 łagodzi podrażnienia  
 ma bardzo wysokie zdolności nawilżania skóry  
 działa zmiękczająco i uelastyczniająco 
 jest delikatny i lekki
 doskonale się wchłania  
 nie powoduje alergii

OLEJEK
POMARAŃCZOWY
10 ml
Pomarańczowy olejek eteryczny 
Blue Nature produkowany jest 
metodą tłoczenia na zimno skórek 
owocu pomarańczy. Surowcem 
użytym do produkcji są pomarańcze brazylijskie. 
Olejek pochodzi z renomowanych niemieckich labo-
ratoriów kosmetyczno-farmaceutycznych i spełnia 
najwyższe europejskie wymogi jakościowe. 

Działanie:
 uspokajające
 odprężające  
 likwidujące pobudzenie nerwowe na tle 
      psychiczno – emocjonalnym  
 łagodzące stres 
 przeciwdepresyjne
 obniżające ciśnienie tętnicze  
 rozkurczowe
 poprawiające koncentrację  
      i zdolność do zapamiętywania
 kosmetyczne: wspomaga oczyszczanie skóry,  
      poprawę kolorytu cery, rozjaśnianie plam pig-
      mentowych, odnowę komórek



sóL KARNALITOWA
DO KĄPIELI I PEELINGU
sól karnalitoWa z Morza MartWego to praWdziWa skarb-
nica cennych MinerałóW. stosuje się ją W pielęgnacji skóry  
z probleMaMi oraz do zabiegóW o charakterze terapeutycznyM.  
to także najlepszy sposób na zrobienie peelingu o super Mocy!

SÓL KARNALITOWA
750 g
Wysoko zmineralizowana sól zawiera magnez, 
potas, wapń, sód, chrom, cynk, mangan, miedź  
i żelazo. Polecana do walki z uporczywym trądzi-
kiem młodzieńczym, idealna  do kąpieli o działa-
niu odprężającym, antystresowym, usuwającym  
przemęczenie.  Sól karnalitową z Morza Martwego  
stosuje się również wspomagająco w formie  
magnezowych kąpieli solankowych w stanach depre-
syjnych i schorzeniach nerwicowych.

zastosowanie:
 oczyszczenie porów skóry
 walka z uporczywym trądzikiem i wypryskami  
 wspomaganie terapii łuszczycy, 
      atopowego zapalenia skóry, grzybic, 
      reumatyzmu, bólów mięśni  
 kąpiele odprężające, antystresowe 
 likwidacja stanów przemęczenia
 wspomaganie terapii nerwic  
 płukanie gardła w stanach zapalnych gardła 
      i dziąseł, w trakcie grypy i anginy    

SÓL KARNALITOWA DO PEELINGu
200 g
Drobno mielona sól doskonale sprawdza się w roli 
kosmetyku do peelingu, a dodatkowo w trakcie za-
biegu przekazuje skórze najcenniejsze wła-
ściwości soli karnalitowej, czyli bogactwo 
magnezu i potasu. W 100% naturalna, wy-
wiera dużo korzystniejszy wpływ na kondycję 
skóry niż inne rodzaje peelingów. 
STOSuJ Z OLEJKIEM MIGDAŁOWYM BLuE NATuRE

zastosowanie:
 usuwa zrogowaciałe, obumarłe komórki naskór-
      ka, przyspiesza proces jego odnowy
 odblokowuje ujścia gruczołów łojowych, co zapo- 
      biega powstawaniu zaskórników i wyprysków  
 wygładza szorstkie fragmenty ciała (łokcie, kola-
      na, stopy)  
 zapobiega wrastaniu włosków odrastających 
      po depilacji 
 rozjaśnia, nadaje skórze wygląd pełen blasku
 poprawia wchłanianie substancji odżywczych 
      z kosmetyków  

BŁOTO
500 g
Z brzegów Morza Martwego wydobywa się ręcznie 
czarne, mokre błoto, które następnie jest rozkładane 
na słońcu i suszone, a następnie poddawane proce-
sowi mielenia i sterylizacji promieniami UV.  W takiej 
postaci, bez żadnych dodatków chemicznych trafia 
do naszych Klientów. Stosuj jako zimne okłady i ma-
seczki, jeśli zależy Ci na efekcie pielęgnacyjnym skóry 
tłustej i mieszanej, pozbyciu się trądzika lub grzybicy  
albo na ciepło w przypadku zabiegów antycellulito-
wych, terapii łuszczycy, reumatyzmu czy bólu mięśni.

zastosowanie:
 wygładzanie cery
 zabiegi antycellulitowe  
 walka z uporczywym trądzikiem i wypryskami  
 pielęgnacja skóry przetłuszczającej się 
 walka z łupieżem i przetłuszczającymi się włosami
 wspomaganie terapii łuszczycy  
 wspomaganie terapii atopowego zapalenia skóry
 wspomaganie terapii grzybicy
 likwidacja bólów reumatycznych

BŁOTO I WODA
BOGAcTWO MINERAŁóW
błoto z Morza MartWego często Wykorzystuje się W kosMetyce  
i naturalnych terapiach. Woda, często określana MianeM „cudoW-
nej”, potrafi W ciągu 4-6 tygodni poMóc W Wyleczeniu probleMóW 
skórnych, z któryMi standardoWe leki nie Mogły poradzić sobie 
przez całe lata. 

SKONCENTROWANA 
WODA
200 ml
Nasycony roztwór drogocennych 
soli z Morza Martwego posia-
dający lekko oleistą konsysten-
cję. Preparat o bardzo silnym 
działaniu: wystarczy dodać kilka kropli wody do kre-
mów do twarzy, rąk, balsamów do ciała, żelów po go-
leniu lub szamponu do włosów, aby otrzymać idealny 
peparat pielęgnacyjny i terapeutyczny.
zastosowanie:
 pielęgnacja skóry przetłuszczającej się
 walka z uporczywym trądzikiem i wypryskami  
 pielęgnacja skóry stóp, likwidacja problemu 
      pocenia się stóp i ich przykrego zapachu
 przeciwdziałanie i likwidacja bólów kręgosłupa
 likwidacja bólów reumatycznych
 likwidacja obrzęków i uśmierzanie bólu 
      pourazowego, rehabilitacja pourazowa
 łuszczyca, grzybica i atopowe zapalenie skóry
 walka z łupieżem i przetłuszczającymi się włosami


