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Pentru cei initiati in Nutritia Ortomoleculara! 
 

Dr. ALBU Selections luxury organic, dietetic & antiaging store 
 

GUADALQUIVIR - Saruri de Baie Originale de la Marea Moarta – Bath Salt to the Dead Sea 
 

O binecuvantare pentru Trup si Suflet 
Inca din Antichitate sunt considerate o binecuvantare pentru Trup si Suflet. Cleopatra a Egiptului le folosea pentru a-si 
mentine tineretea iar lui Irod i-au redat sanatatea trupeasca si linistea sufleteasca! Pielea se regereaza si intinereste, 

muschii si articulatiile de asemenea iar sufletul se relaxeaza! 
 

La 400m sub nivelul marii, in Biblica Vale a Iordanului, sub stralucitorul Soare al Asiei Mici, alimentat de apele fluviului si 
de inca cateva izvoare minerale aflate sub influenta tectonicii regionale, se afla cel mai grozav “creuzet” natural de 

formare al sarurilor – Marea Moarta! 
 

Utilizare: la o baie completa – care nu trebuie sa depaseasca 20min. – se recomanda dizolvarea a 300-500g in cada cu 
apa la 37C. La final, un dus caldut si o ora de odihna! Curele de 3-4 saptamani se fac cu bai la 2-3 zile. Rasfatati-va! 

 
Compozitie - Aceste Saruri Originale de la Marea Moarta contin la fiecare 1000g urmatoarele minerale: Cationi ( Na 

25000mg; K 130000mg;NH4 sub 100mg; Mg 90000mg; Ca 600mg; Sr sub 20mg; Mn sub 5mg; Fe trivalent sub 50mg) 
si Anioni ( F sub 10mg; Cl 400000mg; Br 3600mg; I sub 5mg; SO4 sub 1000mg; HPO4 sub 100mg; HPO3 sub 100mg; 
CO3 sub 100mg; H2SiO3 sub 50mg). Cu siguranta ca pentru cei initiati in balneologie si anti-aging inseamna multe… 

 
Destinata uzului extern! A un se lasa la indemana copiilor! A se pastra la loc uscat si racoros! 

 
Producator: Fauser Vitaquell Gmbh – Hamburg/ Germania 

Ag. Of/ Import: A&A Nutr. Naturomedica srl, Luptatorilor 56 Bucuresti. Comenzi la: 0721 328 509 sau www.depozitbio.ro 
Informatii produs / Abonamente Bio: www.farmaciaortomoleculara.ro - High Class Virtual Concept Store. 

Continut net 1,5kg (3plicuri x500g)                                                In conditii normale se poate utiliza pe termen nelimitat 
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