
Săruri de baie
Săruri de baie cu ulei eteric

Produse

06035

06034

06033

6055

Săruri de baie cu ulei eteric de 

mentă 250g

Un produs natural unic, alcătuit de minerale și microelemente, 
obținute de Mării Moarte și îmbogățite de ulei eteric din mentă. 
Uleiul eteric de mentă are un efect exclusiv de calmant în 
cazurile de probleme cu sistemul digestiv și cu migrenă. Are o 
acțiune analgezică, antiinflamatoare, de dezinfectant și ajută la 
îndepărtarea substanțelor toxice, provocând transpirație. Toate 
aceste au un efect general tonifiant și răcoritor. Neutralizează 
mirosul neplăcut de corp. Uleiul eteric de mentă reduce înalta 
presiune arterială și nivelul bătăilor de inimă.

 

6054

Refan săruri de baie cu ulei eteric 

de lămâie 250g

Un produs unic, alcătuit de săruri marine, îmbogățite de ulei 
eteric de lămâie. Uleiul eteric de lămâie are un efect tonifiant 
general, stimulant, purifiant (pentru corpul și mintea), care 
îndepărtează zgurile și substanțele toxice din organism, o 
acțiune diuretică, spasmolitică și antiseptică. Întărește 
cardiacul și plămânii, fortifică sistemul nervos, stimulează 
digestia, limitează și încetinește transpirația. Este un stimulant 
imun puternic. Reduce nivelul tensiunii sanguine înalte și 
stimulează circulația sanguină. Are efect anti-vomă, 
anti-micotic și diuretic.

 

6052

Săruri de baie cu ulei eteric de 

lavandă 250g

Un produs natural unic, alcătuit de minerale, microelemente și 
ulei eteric de lavandula angustifolia. Uleiul de lavandă are un 
efect calmant, potrivit în special în cazurile de insomnie și 
depresie. Regenerează pielea și îmbunătățește circulația 
sanguină.

 

6056

săruri de baie cu ulei eteric de 

portocal 250g

Un produs unic, alcătuit de săruri marine, îmbogățite de ulei 
eteric de portocal. Uleiul de portocale are un efect calmant 
general, relaxant, antidepresiv, spasmolitic și antiseptic. Are și 
un efect antitoxic puternic. Potrivit în cazurile de o piele grasă 
și acnee. Se recomandă la insomnie.

 

6066

Portocal 1kg

Un produs unic, alcătuit de săruri marine, îmbogățite de ulei 
eteric de portocal. Uleiul de portocale are un efect calmant 
general, relaxant, antidepresiv, spasmolitic și antiseptic. Are și 
un efect antitoxic puternic. Potrivit în cazurile de o piele grasă 
și acnee. Se recomandă la insomnie.

 

6065

Mentă 1kg

Un produs natural unic, alcătuit de minerale și microelemente, 
obținute de Mării Moarte și îmbogățite de ulei eteric din mentă. 
Uleiul eteric de mentă are un efect exclusiv de calmant în 
cazurile de probleme cu sistemul digestiv și cu migrenă. Are o 
acțiune analgezică, antiinflamatoare, de dezinfectant și ajută la 
îndepărtarea substanțelor toxice, provocând transpirație. Toate 
aceste au un efect general tonifiant și răcoritor. Neutralizează 
mirosul neplăcut de corp. Uleiul eteric de mentă reduce înalta 
presiune arterială și nivelul bătăilor de inimă.

 

6064

Lămâie 1kg

Un produs unic, alcătuit de săruri marine, îmbogățite de ulei 
eteric de lămâie. Uleiul eteric de lămâie are un efect tonifiant 
general, stimulant, purifiant (pentru corpul și mintea), care 
îndepărtează zgurile și substanțele toxice din organism, o 
acțiune diuretică, spasmolitică și antiseptică. Întărește 
cardiacul și plămânii, fortifică sistemul nervos, stimulează 
digestia, limitează și încetinește transpirația. Este un stimulant 
imun puternic. Reduce nivelul tensiunii sanguine înalte și 
stimulează circulația sanguină. Are efect anti-vomă, 
anti-micotic și diuretic.

 

6062

Lavandă-1kg

Un produs natural unic, alcătuit de minerale, microelemente și 
ulei eteric de lavandula angustifolia. Uleiul de lavandă are un 
efect calmant, potrivit în special în cazurile de insomnie și 
depresie. Regenerează pielea și îmbunătățește circulația 
sanguină.
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