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Produktová řada Thermalis vznikla v oblasti zasvěcené kvalitě života a jejímu 
zlepšování. 
Produkty jsou unikátní svými aplikačními metodami, použitými látkami a materiály, 
jsou blízké přírodě a udržitelné. Naše léčiva jsou podporována výzkumem nejvyšší 
úrovně. 
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TERMÁLNÍ SOLI THALASSO 
 
ORIGINALITA A JEDINEČNOST PRODUKTU – Hypertermální voda THERMALIS pochází 
z jednoho z nejhlubších geotermálních vrtů v termální eugenské pánvi a je základní součástí 
všech produktů. 
 
TERMÁLNÍ SOLI THALASSO – Specifická sůl na bázi hypertermální vody z termální 
eugenské pánve (B.T.E.). 
Tyto soli jsou zcela speciální směs hypertermální vody z termální eugenské pánve, 
termálních solí a mořských solí, které se získávají z dávných podzemních vodních depozit. 
Díky stupni nasycení vody vzniká polokapalný produkt, který lze jednoduše používat a 
dávkovat podle návodu. 
 
INDIKACE: Termální soli Thalasso představují přírodní doplněk bahenní terapie. 
 
• Lázně a zábaly s rozpuštěnými solemi jsou vhodné zvláště k podpoře léčby mnoha kožních 
problémů. 
• Ideální ke zmírnění typického nepěkného vzhledu edémové celulitidy. 
• Koupání nohou ve vodě s termálními solemi Thalasso působí okamžité zmírnění v případě 
nateklých a těžkých nohou, v případě křečí a suché, loupající se kůže. 
 
Produkt nebyl chemicky upravován. Neobsahuje žádné konzervační prostředky. Produkt 
nemá žádný farmakologický nebo metabolický účinek, jedná se o fyziologický a přírodní 
produkt. 
 
APLIKACE: Tkaninu přiloženou v balení namočte do solného roztoku a přiložte na část těla, 
která má být ošetřena. Nechte působit po dobu 15 minut a poté opláchněte. Jedná se o 
synergickou a doplňující terapii k bahenní léčbě. S pomocí solí rozpuštěných ve vodní lázni 
lze připravit mnohostranně využitelnou termální lázeň. 
 
DÁVKOVÁNÍ SOLÍ: 1 balení pro aplikaci na 5 litrů vody pro solné zábaly. 5 balení pro 
aplikaci v lázni ve vaně. 
 
BALENÍ: 10 balení pro aplikaci po 40 ml a tkanina pro zábaly. 
 
UPOZORNĚNÍ: Produkt uchovávejte v chladu a v suchu. Chraňte před přímým slunečním 
zářením a zdroji tepla. Uchovávejte mimo dosah dětí. V případě podráždění kůže upusťte od 
dalšího používání. Nenanášejte na poraněnou kůži nebo otevřené rány. Pouze pro vnější 
použití. Nepoužívejte v případě známe citlivosti na obsažené složky. Datum trvanlivosti se 
vztahuje na produkt v uzavřeném originálním balení při správném skladování. Výrobce 
neručí za škody vzniklé uživateli nesprávným použitím a/nebo použitím, které není v souladu 
s použitím popsaným v příloze balení. Po uplynutí data trvanlivosti nepoužívejte. 
Nepolykejte. 
 


