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ZDROWIE

Glinkę można wykorzystać w formie:
•  peelingu do ciała z dodatkiem olejków. Efekt – doskonałe wy-

gładzenie, ujędrnienie skóry i oczyszczenie z martwych komó-
rek naskórka

•  kąpieli błotnych, szczególnie polecanych w walce z cellulitem 
i rozstępami

•  masek i okładów na ciało i twarz. Efekt – detoksykacja, oczysz-
czenie i remineralizacja skóry; ponadto glinka ma działanie uję-
drniające i silnie wygładzające, pozostawia skórę aksamitnie 
gładką i świetlistą

•  do pielęgnacji włosów: w formie oczyszczającego szamponu 
lub regenerującego okładu.

Glinka Ghassoul to nieocenione źródło: magnezu, krzemu, po-
tasu, wapnia, żelaza, glinu, miedzi, litu, cynku. W zależności od 
potrzeb może służyć jako mydło, szampon, peeling a nawet jako 
znakomity materiał, rzeźbiący twarz do zabiegów liftingujących 
twarz i szyję z wykorzystaniem szpachli, pędzli i bandaży w arty-
stycznych zabiegach anty-aging.

Argilloterapia – to przepiękny motyw w kosmetyce i lecz-
nictwie. Poszukując środków naturalnych trudno jest trafić 
na coś prostszego, a jednocześnie tak bogatego. Myśląc 

o nowatorskich zabiegach argilloterapii na twarz i ciało, bardzo 
ciekawa wydaje się podróż w duchu wielkich mistrzów ze świa-
ta rzeźby. Z pamięci można przywołać artystów, którym zależa-
ło na uwiecznieniu ideału ludzkiego piękna płynącego z natury. 
Artyści posługiwali się różnymi technikami i materiałami między 
innymi gliną. Robili to w taki sposób, żeby dzieło było zachwy-
cające. Glinka – jako materiał terapeutyczny i artystyczny, który 
uwodzi i inspiruje.

Glinki – piękno z wnętrza ziemi
Glinki zaliczane są do peloidów (z gr. pelos – błoto), występują-
cych naturalnie w przyrodzie surowców leczniczych, które po-
wstały w wyniku szeregu rozmaitych procesów biologicznych 
i geologicznych. Wydobywane są z wnętrza ziemi z głębokości 
od 20 do 70 metrów, stąd metoda leczenia i pielęgnacji nimi na-
zywana jest argilloterapią (z łac. argi – ziemia). Glinki są boga-
te w duże ilości różnych cennych, niezbędnych dla człowieka 
makro i mikroelementów. Odkrywanie glinek to fascynująca po-
dróż do wielu zakątków świata w poszukiwaniu zdrowia i pielę-
gnacji urody.

Dlaczego glinka Ghassoul?
Glinka Ghassoul pochodzi z jedynych znanych na świecie złóż 
tego minerału położonych w Maroku. Poddawana jest regular-
nej kontroli mineralogicznej i chemicznej, wprowadzonej przez 
władze marokańskie. Dzięki wydobywaniu w położonych pod 
ziemią korytarzach glinka Ghassoul pozbawiona jest mikroor-
ganizmów i pasożytów, które mogłyby zagrażać zdrowiu czło-
wieka. Pieczętowana jest pod ziemią i z taką gwarancją jakości 
widzi świtało dzienne. Glinka Ghassoul ze względu na swe wy-
jątkowe właściwości jest używana przez najlepsze centra SPA 
i Wellness na całym świecie. Wykorzystuje się ją przy wielu pro-
fesjonalnych zabiegach. Bardzo trudno przecenić jej wpływ na 
nasz organizm, szczególnie w odniesieniu do niezliczonych za-
biegów SPA. Co ją wyróżnia?
Bogata w duże ilości makro i mikroelementów, jest źródłem nie-
ocenionych właściwości pielęgnacyjnych i upiększających dla 
skóry. Znakomicie nawilża, wygładza i ujędrnia. Posiada właści-
wości wyszczuplające i antycellulitowe. Działa łagodząco i koją-
co, absorbuje nadmiar serum, zwęża pory oraz poprawia kolo-
ryt skóry. 

Badania wykazały, że:
• spektakularnie wpływa na nawilżenie skóry
• redukuje łuszczenie się skóry 
• oczyszcza skórę 
• poprawia elastyczność, jędrność skóry 
• poprawia strukturę, teksturę skóry 

Dziedzina medycyny naturalnej wykorzystująca lecznicze właściwości glinki 
naturalnej do poprawy zdrowia i urody.
Beata Bruś, specjalistka z zakresu żywienia człowieka, coach dietetyk, kreator zdrowia

Argilloterapia w medycynie 
i kosmetologii

KOSMETYKA
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wykorzystywanych w medycynie 
naturalnej i kosmetologii

Naturalne błoto z Morza Martwego
Błoto z Morza Martwego jest mieszanką pierwiastków i minera-
łów występujących w wodzie Morza Martwego. Posiada właści-
wości pielęgnacyjno-lecznicze i terapeutyczne. Rewitalizuje i głę-
boko oczyszcza skórę, absorbując nadmiar tłuszczu i usuwając 
obumarłe komórki naskórka. Skutecznie zwalcza cellulit. Pobudza 
układ krążenia, przyspiesza naturalne wydalanie substancji szko-
dliwych i toksyn z organizmu. Błoto z Morza Martwego wspoma-
ga naturalną regenerację komórek, utrzymuje właściwe nawilżenie 
skóry i zapobiega jej przedwczesnemu upływowi czasu.

Z dobrymi rezultatami stosowane w:
•  chorobach dermatologicznych (łuszczyca, atopowe zapalenie 

skóry)
•  chorobach reumatycznych (ciepłe i gorące okłady z błota na stawy)
•  przy trądziku i wypryskach skórnych
•  cellulicie
•  wypadaniu włosów

Glinka z Krymu
Błota siarczkowe Jeziora Sakskiego mają ogromną skuteczność 
biologicznego oddziaływania na stan skóry i włosów człowieka. 
Przeznaczone są do pielęgnacji leczniczej całego ciała oraz ukierun-
kowane na aktywną dermokosmetykę skóry wszystkich partii ciała. 
Glinki zawierają biologicznie aktywne związki. Maseczka błotna wy-
kazuje wyjątkowo skuteczne działanie regenerujące i odmładzają-
ce. Dzięki niej polepsza się krążenie krwi i limfy w naczyniach włoso-
watych, zdecydowanie lepsza jest przemiana materii we wszystkich 
warstwach skóry, przyspieszeniu ulegają wszelkie procesy rewita-
lizacji. Doskonale przenika przez skórę, dzięki czemu wpływa po-
budzająco na procesy regeneracyjne i normalizuje napięcie mięśni 
twarzy (mimicznych). Nadaje skórze jędrność i elastyczność. Likwi-
duje również podrażnienia powstające pod wpływem warunków at-
mosferycznych (wiatr, odmrożenia) lub w wyniku reakcji alergicz-
nych. Redukuje zmarszczki i rozstępy, dzięki silnym właściwościom 
absorpcyjnym maseczka doskonale oczyszcza skórę usuwając za-
nieczyszczenia, poprawiając lokalne mikrokrążenie, chroni skórę 
przed zanieczyszczeniem chemicznym oraz wspomaga wydalanie 
toksyn w tym substancji promieniujących. Znakomita do leczenia 
trądziku oraz doskonała w niwelowaniu cellulitu.
      

Lecznicza glinka zielona z wyciągiem z zielonej herbaty 
z Tien Szan
Glinka Zielona z Tien Shanu, zawierająca wyciąg z zielonej her-
baty. Ze względu na wysoką mineralizację oraz unikatowe wła-
ściwości lecznicze, od wieków była podstawą starożytnych re-
ceptur medycyny Chińskiej. Doskonale oczyszcza i odmładza 
skórę, wygładza i ujędrnia. Wyciąg z zielonej herbaty intensyw-
nie odżywia i nawilża skórę, działa leczniczo na skórę trądziko-
wą i wypryski. Przywraca naturalną elastyczność i gładkość skó-
ry sprawdza się w zabiegach anti-aging.
Pielęgnacja ciała w postaci ciepłych okładów z glinki zielonej 
z Tien Szan skutecznie eliminuje objawy cellulitu oraz przywraca 
skórze elastyczność.
        
Glinka czarna z Australii
Mało kto wie o jej pochodzeniu i wykorzystaniu. Bardzo po-
wszechnie używana jako dodatek do kremów, pudrów, poma-
dek i tuszów do rzęs. Jest nietoksyczna, bardzo odżywcza, dzia-
ła wzmacniająco i oczyszczająco. Australijska glinka czarna to 
bogactwo mikroelementów. Zawiera bardzo dużo tlenków żela-
za, ceniona jest także za swe właściwości dotleniające skórę. 

Wspomaganie medycyny estetycznej 
Do spektakularnego zabiegu anti –aging, o głębokim działaniu li-
ftingującym można użyć z powodzeniem glinek Rhassoul z Fran-
cji przynajmniej w trzech odmianach. 
Glinka Rhassoul występuje w postaci proszku jako samodziel-
ny preparat, ale także występuje jako już gotowa glinka czy też 
glinka wzbogacona ziołami. Glinka wzbogacona ziołami, urze-
ka swą niezwykłością i aromatem. Posiada znakomite właści-
wości pielęgnacyjne, pozostawiając skórę atrakcyjną i eksklu-
zywnie zadbaną. 

Oczywiście można zastosować unikalny terapeutyczny rytuał 
o spektakularnych efektach z glinkami w roli głównej. Tego typu 
skoncentrowany zabieg zawiera elementy głębokiego masa-
żu twarzy o specyficznym porównaniu do ,,przemywania mię-
śni własną krwią”, masażu głowy łączącego elementy ajurwedy, 
masażu japońskiego oraz terapii manualnych. W ten sposób sty-
mulujemy tkankę łączną i przywracamy pozytywną energię. Na-
wet można pochylić się do połączeń z hirudoterapią czy elek-
trostymulacją.

Tego typu rozbudowane rytuały w sposób perfekcyjny przygoto-
wują skórę do zabiegów medycyny estetycznej. Pozwala to na 
wydłużone podtrzymanie efektu zabiegów inwazyjnych, a co za 
tym idzie w naturalny sposób zatrzymanie młodości.

Glinki to znakomity materiał terapeutyczny oczywiście do stoso-
wania zabiegów niezbędny jest wywiad medyczny oraz zakwa-
lifikowanie do terapii.

Naturalna glinka błękitna z Krymu 
Glinka błękitna wydobywana jest w okolicach miasta Bachczysaraj 
zaliczana jest do bentonitowych (błękitnych) glinek Krymu. Lecz-
nicze i kosmetyczne efekty działania błękitnej glinki są oparte na 
unikatowym połączeniu fizyko-chemicznych i biologicznych wła-
ściwości oraz sposobie jej wydobycia i nowoczesnej technologii 
oczyszczania. Wykorzystywana jest do zabiegów kosmetycznych. 
Absorbuje toksyny, substancje szkodliwe, pobudza ukrwienie skóry,  
nadaje gładkość i miękkość. Głęboko i delikatnie oczyszcza pory, 
polepsza koloryt skóry, posiada działanie wybielające.


