
1. Naneste mas-
ku rovnoměrně
na obličej a na 

dekolt (nenanášejte na oči a jejich bezprostřední 
okolí)  2. Masku nechte zaschnout cca 15 minut 
3. Navlhčete masku a proveďte krátkou masáž, 
maska má peelingový účinek  4. Masku z dekoltu 
a obličeje odstraňte teplou vodou

| | 

|

Maska na obličej a dekolt (Karlovarské bahno, 
Karlovarské vřídelní bahno, Masážní bahno)

Rychlé wellnes zábaly (Karlovarské bahno, 
Karlovarské vřídelní bahno, Masážní bahno)

1. Vybraný ba-
henní produkt
naneste na pro- 

hřáté, navlhčené tělo  2. Zábal nechte působit 
cca 10 minut  3. Navlhčete zábal a krouživými 
pohyby proveďte lehkou masáž  4. Zábal z po-
kožky těla odstraňte teplou vodou

|
|

|

Bahenní koupele revitalizační, očistné a re-
generační (Karlovarské bahno, Karlovarské vří-
delní bahno)

1. Do vany s teplou vodou 
vložte 150 ml bahenního
přípravku a důkladně ho ve 

vodě rukou rozmíchejte 2. Lehněte si do vany a 
blahodárné složky nechte působit na tělo 15-20 
minut  3. Koupel z vany vypusťte (vanu omyjte, 
osprchujte), osprchujte se a osušte pokožku

| 

|

Lokální hřejivé zábaly revitalizační, očistné 
a regenerační (Karlovarské bahno, Karlovarské 
vřídelní bahno)

1. Potřebné množství vy-
braného bahenního pří- 
pravku zahřejte ve vodní 

lázni (maximálně na teplotu 41 °C)  2. Připravte 
si potravinářskou fólii, ručník (nebo i deku)  3. Na 
fólii naneste 4-5 cm vrstvu bahenního přípravku a 
přiložte bahnem k pokožce na požadované místo 
(v oblasti svalu, kloubu nebo celé končetiny)  4. 
Místo obalené bahenním přípravkem a fólií pře 
kryjte svrchu ještě ručníkem (nebo i dekou) a 
nechte působit 15-20 minut  5. Odstraňte zábal z 
pokožky těla a ošetřenou partii opláchněte teplou 
vodou

|
|

|
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Peelingová masáž - vysoce výživná a rege- 
nerační (Peelingové bahno)

1. Peelingový přípravek naneste na
navlhčenou pokožku těla a rovnoměr- 
ně ji rozetřete  2. Krouživými pohyby 

proveďte lehkou masáž pokožky  3. Peeling z 
pokožky těla odstraňte oplachem teplou vodou  
4. Pro zvýšení regeneračního efektu doporučuje- 
me po peelingu aplikovat ještě přípravek Karlo-
varské bahno nebo Karlovarské vřídelní bahno

|
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Relaxační a svěží koupele (Koupelová sůl, 
Karlovarská bylinná tinktura)

1. Do vany s teplou vodou
rozmíchejte 50 ml Kou-
pelové soli a přilijte ještě 5 

ml Karlovarské bylinné tinktury (tyto dva příprav 
ky kombinujeme pro dosažení většího efektu)  2. 
Lehněte si do vany, blahodárné složky nechte pů 
sobit na tělo po dobu cca 15-20 minut  3. Koupel 
z vany vypusťte (vanu omyjte, osprchujte), o-
sprchujte se a osušte pokožku

|

|

Čištění plaku a skvrn ze zubní skloviny 
(Prášková zubní pasta)

1. Navlhčete štětiny zubního kartáč- 
ku, na štětiny naneste pastu  2. Dů-
kladně vyčistěte zubní sklovinu  3. 

Vypláchněte ústa vodou  4. Aplikujte maximálně 
2-3x týdně

|
|
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Rychlá masáž kůže v oblasti namožených 
svalů (Masážní bahno, Karlovarská bylinná tink- 
tura)

1. Přiměřené množství pří-
pravku naneste na chou- 
lostivé místo a lehce ho 

vmasírujte do pokožky  2. Pro zvýšení účinku po 
masáži ošetřené místo prohřejte po dobu 15-20 
minut (místo přikryjte suchým ručníkem nebo 
zabalte do deky)

|

Přírodní antimikrobiotikum (Koloidní stříbro)

1. Naneste přípravek na postižené 
místo (nanášejte kapátkem, vatovým 
polštářkem nebo tyčinkou)  2. Pří- 

pravek na postiženém místě nechte zaschnout
|

provitalit.cz

Domácí lázně snadno a rychle
Příručka snadného používání kosmetických přípravků | Rady a tipy pro vhodné používání



Pro:

Pečuje:

 Pro citlivou, problematickou až 
aknózní pleť, pleť se skvrnami po ak-
né, s pigmentovými skvrnami, pokož-

ku, na které se vyskytují zarudlé skvrny, na kožní 
projevy lupénky. |||  Vyhlazuje, zesvětlu-
je a projasňuje pleť, jizvy a pigmentové skvrny, 
zmenšuje póry, omezuje kožní projevy lupénky, 
odstraňuje přebytečnou mastnotu pleti, má silně 
antimikrobiální účinky. Prohřívá a přispívá k rege-
neraci v místě aplikace.

Karlovarské bahno

Pro: 

Pečuje: 

Pro normální a smíšenou pleť, 
pleť se sklonem k akné, pleť s velkými 
póry, se skvrnami po akné, pleť s pig-

mentovými skvrnami. ||| Vyhlazuje, ze-
světluje a projasňuje pleť, jizvy a pigmentové 
skvrny, zmenšuje póry, odstraňuje přebytečnou 
mastnotu pleti, díky silicím ze smrkového jehličí 
efektivně čistí póry a dodává pocit svěžesti. Pro-
hřívá a přispívá k regeneraci v místě aplikace.

Pro:

Pečuje:

 Pro normální až suchou pleť, 
starší pleť s pigmentovými skvrnami. 
|||  Revitalizuje a vyživuje 

pleť, přispívá k obnově kožních buněk, díky silicím 
ze smrkového jehličí efektivně čistí póry a dodává 
pocit svěžesti. Vyhlazuje, zesvětluje a projasňuje 
pleť, jizvy a pigmentové skvrny. Ve větší vrstvě a 
prohřáté přispívá k regeneraci svalového a kloub-
ního aparátu.

Pro: Pe- 
čuje:

 Pro všechny typy pleti. ||| 
 Při obnovení kožních buněk, 

odstraňuje odumřelé částice kůže, při 
masáži dochází k prokrvování pokožky, má anti- 
bakteriální účinky, urychluje regeneraci a zároveň 
intenzivně vyživuje pokožku.

Karlovarská bylinná tinktura

Pro:

Pečuje:

 Pro všechny typy pleti, pro 
sportovce, při zvýšené fyzické zátěži, 
pro osoby trpící velkou námahou 

svalů a kloubů. |||  Osvěžuje pokožku a 
přispívá při regeneraci. Vhodné do koupelí, při 
relaxaci.

Koupelová sůl

Pro: Peču- 
je:

 Pro všechny typy pleti. ||| 
 Při relaxaci organizmu a uvolnění.

Prášková zubní pasta

Pro:
Pečuje:

 Pro kuřáky, milovníky čaje a ká-
vy. |||  Při čištění plaku a 
skvrn ze zubní skloviny.

Koloidní stříbro

Pro:

Pečuje:

 Pro všechny typy pleti, pro citli- 
vou, problematickou až aknózní pleť, 
pro pokožku, u níž se vyskytují za- 

rudlé skvrny, po štípnutí hmyzem, pro pokožku se 
sklonem k mykózám apod. |||  Inten- 
zivně působí proti mikrobům. Podporuje regene- 
raci buněk. Při péči o silně problematickou pleť, 
při problémech s nehty a zápachem potících se 
nohou.

Karlovarské vřídelní bahno

Masážní bahno

Peelingové bahno

Domácí lázně snadno a rychle
Příručka snadného používání kosmetických přípravků | Rady a tipy pro vhodné používání
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