
TERAPIJA Z MORSKIMI ALGAMI

Kot veliko pridobitev pri odstranjevanju celulita in maščobnega tkiva, obenem 
revitalizacije kože, pospešitev izločanja strupenih snovi iz telesa, seveda tudi kot splošno 
relaksacijo, vam nudimo obdelavo s termično odejo (SAVNO).
Do sedaj je dokazano, da je najbolj učinkovit naravni način za odpravljanje celulita, 
obnovitev kože in detoksinacijo telesa terapija z mešanico izvlečkov treh zdravilnih 
morskih alg, katere so: fukus, laminaria in lithotamnion.

Postopek je enostaven. Najprej vam na čisto kožo nanesemo poseben naravni "gel", ki 
ima sposobnost, da odpre kožne pore. Prašek iz treh zgoraj navedenih alg je pripravljen 
po posebnem postopku tako, da je vsak delec velik največ 1 do 3 mikrone (1 mikron = 
1/1000 mm). Takšen mora biti, da lahko prodre v vsako poro kože in celo skozi kožo v 
podkožno tkivo. Tam deluje kot katalizator in začne razgrajevati celulitis in maščobo.
Kataplazmo (blato pripravljeno iz alg) nanesemo na predel ali celo telo, kjer želimo 
agresivno delovati. Ko ste pripravljeni, vas zavijemo v nepremočljiv ovoj, ovijemo vas v 
termo odejo, kjer se segrevate približno 35 min.

Rjave alge

Način delovanja
Ta alga, ki se žanje ob oseki, skrbi za to, da ne zapademo skušnjavi po stalnem grizljanju 
hrane. Alga, ki vsebuje zelo malo maščob, vsebuje neprebavljive rastlinske sluzi, ki imajo
to lastnost, da v želodcu ob stiku z vodo nabreknejo. Njena vloga pri brzdanju apetita se 
je izkazala kot nepogrešljiva pri doseganju in vzdrževanju vitkosti, tudi zaradi bogate 
vsebnosti vitaminov in mikroelementov, ki nadomeščajo pomanjkanje le-teh v primeru 
nekaterih shujševalnih diet.

Izdelek je namenjen vsem starostnim strukturam, ki se ne morejo upreti lakoti. 
Svetujemo, da stranke glede na bioritem prehranjevanja vsaj pol ure pred obrokom, ki ga 
ne želijo zaužiti oz. močno zmanjšati, zaužijejo kapsule.

Kopel v algah

Alge pospešujejo prekrvavitev in metabolizem tkiv, pospešujejo razstrupljanje hkrati pa 
kožo nahranijo. Priporočljive so kot podpora redukcijskim dietam, podpirajo odpravljanje
celulita, učvrstijo podkožno tkivo in blažijo revmatične težave.


