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A kén jótékony hatása:
„A szépség ásványána”
Fontos összetevője kollagénnek amely például az izmokban, ízületekben, porcokban, inakban,
szalagokban fordul elő. Összetart, erőt és rugalmasságot kölcsönöz a keratinnak, amely a
szaruképleteket (bőr haj köröm)felépítő fehérje, és az elasztinnak a mely a rostok inak és
szalagok proteinjének fontos alkotórésze. Részt vesz a sejtfalak rugalmasságának és áteresztő
képességének helyreállításában evvel növeli a toxinok ki-, és a tápanyagok beáramlását a
sejtekbe. Ennek következtében az ízületekben és az izmokban felgyülemlő salakan yagok
mennyiségét csökkentve enyhíti a gyulladásos folyamatokat.A kollagén és a keratin megfelelő
mennyisége esetén a haj erős csillogó, a bőr megjelenése élénk ragyogó és rugalmas , a körmök
erősek és egészségese lesznek.
amelyek esetén érdemes kipróbálni a szerves kénnek a szervezetre gyakorolt jótékony
hatását:kopásos és megerőltetéses jellegű ízületi fájdalmak, sportsérülések, izomláz, töredező
haj, körmök ,gyomorsavtúltengés, a nyálkahártyák gyulladása, aknés gyulladt bőr, ekcéma,
napégés, nehezen hegesedéssel gyógyuló sebek, vagy ha csak jobban terhelhető ízületeket
szeretnénk, illetve puhább, élettel teli bőrt hajat ,és szép egészséges körmöket.
A kén nélkülözhetetlen az egészséges haj és bőrszövetek felépítésében szerepet játszó
keratin nevű fehérje előállításához. A test valamennyi sejtjében előfordul.

Glicerin jótékony hatása:
Állítólag védi a bőrt a káros szabadgyökök ellen is.
A bőr és a nyálkahártya gyógyulás elősegítésére alkalamazható gyógyszer. Horzsolás, égési
sérülés, forrázás miatti sérülés, napégés esetén sokoldalú segítséget nyújt.
glicerin a modern kozmetikai ipar egyik „kövülete”, nedvességmegkötő hatása
gátolja a bőr (de csak a felhám!) kiszáradását, hidratál.
 A hajbalzsamok esetében a haj puhaságának, selymességének megőrzésében játszik szerepet.
Késlelteti az öregedés jeleit:
A glicerin azonban megakadályozza ezek kialakulását, így az ajkak puhák és rugalmasak
maradnak.
Megakadályozza az irritációt:
Ha az ajkak rendkívüli módon kiszáradnak, akkor irritáció léphet fel. Ez a probléma kezelhető
és megelőzhető a glicerin használatával. Ezt a problémát ugyanis glicerinnel lehet a legjobban
orvosolni.
Eltávolítja az elhalt hámsejteket:
A glicerin képes eltávolítani az elhalt hámsejteket az ajkakról. Ha minden éjszaka használja,
akkor a glicerin eltávolítja az elhalt hámsejteket és segíti az új sejteket létrejöttét. Ha az elhalt
hámsejtektől megszabadul, akkor biztos lehet benne, hogy az új sejtek növekedés serken, így
az ajkak nagyszerűen fognak kinézni.
A glicerin használata az egyik legjobb módja annak, hogy az ajkai egészségesek maradjanak.
Mivel képes hidratálni és puhítani az ajkakat, valamint megakadályozza a kiszáradását és
meggátolja a különféle problémák kialakulását, ezért az egyik legfőbb jótékony hatású anyag.
Ha rendszeresen használja, akkor az ajkai biztosan kiváló állapotban maradnak egész évben.
A glicerin rendkívül jó hatással van a bőrre és a hajra, ezért sokféle termékben megtalálható
hozzávaló. Mindenféle bőrtípussal rendelkező ember használhatja: még az is, akinek érzékeny
a bőre, aggodalom nélkül választhatja.
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Karmabid jótékony hatása:
Az évek múlásával a bőr víztartalma fokozatosan csökken. Egyszerű praktikákkal és megfelelő
krémekkel javíthatjuk a bőr állapotát.
Míg normál esetben a bőr felszíni rétegei akár 25% vizet tartalmaznak, bőrszárazság esetén és
idős korban ez az érték 10% alá is süllyedhet.
A karbamid (urea) a felhám természetes összetevője, a bőr azon részében található, ahol a
nedvesség lekötődik, hozzájárul a bőr rugalmasságának és hajlékonyságának megőrzéséhez.
Mint hatóanyag, ideális a száraz, vízhiányos bőr ápolására, hámoldó hatású, mérsékeli a
seborrheát.
A karbamid (urea) a bőr természetes hidratáló hatóanyaga. A bőr azon részében található, ahol
a nedvesség lekötődik. A normál bőr körülbelül 1% karbamidot tartalmaz, míg a száraz bőrben
karbamid hiány lép fel. Az atópiás dermatitisszel küszködőknek és pikkelysömörös (psoriasis)
pácienseknek a bőrükben alacsony a karbamid tartalom.
legbiztonságosabb, legkevésbé irritáló hidratáló anyag. Ezenkívül hatásos sebgyógyító is.

Tulajdonságok


nedvesítő



mélyhidratáló



jelentős vízmegtartó képességű



csillapítja a viszketegséget



hámoldó hatású



mérsékeli a seborrheát



csökkenti a korpásodást



hozzájárul a sejtregenerálódáshoz



segít a pikkelyes, hámló bőr esetén

Hámlást elősegítő, viszketés elleni és enyhe fertőtlenítő hatású hatóanyaga (karbamid) révén a
bőrfelhám elszarusodó rétegeiben növeli a vízmegkötő képességet, ezáltal segíti a bőr
simaságának és rugalmasságának biztosítását.
Természetes hidratáló, segít megtartani a nedvességet. Kifejezetten ajánlott száraz, ekcémás,
pikkelysömörös bőrre.
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