
Každodenní očista a péče o pokožku těla

O naše tělo pečujeme každý den. Pro očistu těla 
si dopřáváme každodenní sprchu nebo koupel 

ve vaně, několikrát denně omýváme ruce a tvář. 
Každý den si čistíme zuby, pravidelně myjeme 
vlasy. K tomu spotřebuje běžný člověk spoustu 
kosmetiky, pěn, šampónů, zubních past, čisticích 
mlék a mýdel. A přitom pro očistu těla můžeme 
využít darů přímo z lůna přírody, kosmetiku bez 
zbytečné chemie. A tou jsou přírodní soli.

Koupele v soli vhodného složení slibují:
	Krásnou hebkou pokožku

	Jsou vhodné i pro suchou kůži

	Dobrou hydrataci pokožky – není nutné
 už po koupeli používat hydratační mléka 
 či krémy

Když se řekne sůl, většina lidí si představí tu 
kuchyňskou, tedy chlorid sodný. Běžná kuchyň-
ská sůl je pro koupele naprosto nevhodná, je ra-
finovaná, chemicky čištěná a poměrně drasticky 
vysušuje pokožku!

Pro koupele a každodenní péči o pokožku se 
většinou používá mořská sůl, která obsahuje kro-
mě chloridu sodného mnoho jiných prvků, jejichž 
obsah odpovídá zhruba těm, které jsou v krvi  
a v tělních tekutinách. Různé oceány mají téměř 
vždy téměř stejné složení soli. Celkové procento 
obsahu soli se ale liší (0,6–6%). Extrémním 
případem je Mrtvé moře se svým obsahem soli 
téměř 33%. Sůl z Mrtvého moře má jiné složení 

než sůl z jiných oceánů. Obsahuje převážně soli 
draslíku a hořčíku a pomáhá tak proti křečím  
a křečovým žilám. Sůl z Mrtvého moře se ale 
stala známou především pro své léčivé účinky při 
onemocněních kůže (lupénka, neurodermitida). 
Působí dobře i u jiných nemocí, např. nemocí 
dýchacích cest, osteoporóze, revmatických potí-
žích a nervovém vyčerpání. Sůl z Mrtvého moře 
obsahuje mnohonásobně vyšší obsah vzácných 
minerálů než voda mořská, a proto je také dražší. 
Sůl z Mrtvého moře se hojně používá k výrobě 
kosmetiky, a to právě pro své blahodárné účinky. 
Velké usazeniny soli z bývalých moří leží také  
v hlubokých vrstvách v nitru země. Solné pra-
meny vznikají, když se tyto vrstvy dostanou do 
kontaktu se sladkovodními zdroji. Lidé si začali 
všímat unikátního složení solí v různých místech 
a jejich specifických léčebných účinků. Postupně 
v místech slaných pramenů vznikaly různé léčeb-
né lázně. Začátkem 19tého století začal rozmach 
léčivých koupelí ve slané vodě a tyto získaly své 
pevné místo v lázeňské léčbě.

Nejvzácnější slané vody se zásaditým pH na-
jdeme v přírodě pouze na několika místech ze-
měkoule a slouží především k regeneraci, pod-
poře odkyselení a očisty těla. Některé zásadité 
prameny lze užívat i vnitřně, pomáhají při léčbě 
močových a ledvinových kamenů a trávicích potí-
ží. Hojně se začala používat také kosmetika se zá-
saditým pH a účinnou koncentrací přírodních solí.

Slaným koupelím se připisuje podpůrný vliv 
při léčbě dny a revma, protože ve slané koupeli 
vylučuje tělo přes kůži větší množství kyseliny 
močové. Stejná situace platí u sportovců, kdy při 
obvyklé konzumaci většího množství bílkovin je 
zapotřebí vyloučit z těla zvýšené množství této 
kyseliny. 

	Zbavíte se nepříjemného tělesného pachu

	Nepomůžete odvodu odpadních látek 
 z Vašeho těla

Chcete mít jemnou krásnou hydratova- 
nou pokožku a pleť? Řešením jsou pří-
rodní domácí slané lázně s luxusní zása-
ditou péčí



	Vaše kůže bude čistá, dobře hydratovaná 
 a bude snadněji dýchat

	Budete mít pokožku jako miminko. Plodová
 voda je také zásaditá.

Pozitivní vliv na nervový systém
Koupele ve slané vodě mají stabilizující vliv 

také na nervový systém. Zmírnění se ale dostaví 
až po určité době, která může být individuálně 
různě dlouhá. Zpočátku může dokonce docházet 
ke zhoršení potíží. Některé ženy dokonce reagují 
hlenovitým výtokem. Pravidelné slané koupe-
le ale stabilizují sympatický nervový systém  
a přesouvají rovnováhu směrem k parasympatiku. 
Tím mají uklidňující vliv na vegetativní nervový 
systém i produkci stresových hormonů. Pro zklid-
nění nervového systému lze využít také učení  
z aromaterapie, především blahodárný vliv vůně 
levandule.

Doma ve vaně se zpravidla používají koupele  
s obsahem 1,5–6% zásadité soli. Při těchto kon-
centracích se plně rozvine dokonce i terapeutická 

síla soli z Mrtvého moře. Koupele v soli vhodného 
složení mají pozitivní účinky, zatěžují však také 
krevní oběh. Lidé s kardiovaskulárními choro-
bami by se tedy do slané terapie měli pouštět 
teprve po konzultaci s lékařem. Začínejte s kou-
pelemi v délce 5–10 min a postupně prodlužujte 
na 20–60 min. každý si musí sám vyzkoušet jaká 
teplota vody mu nejvíce vyhovuje, ale neměla 
by přesáhnout 38°C. Koupele jsou vhodné min. 
2x týdně. Po koupeli si kůži jen mírně osušte  
a pak si hodinu odpočiňte nebo běžte rovnou 
spát. Později si můžete namazat tělo i obličej 
vhodným zásaditým krémem, ale většinou to ani 
nebudete potřebovat. 

Při použití soli vhodného složení a koncentrace 
nedochází k úbytku vody z kůže a ta nevysychá 
podobně jako u sladkovodních koupelí. Slané 
koupele kromě toho uvolňují vnější zrohovatělé 
buňky kůže. Proto jsou koupele ve slané vodě 
vhodné i u velmi suché kůže.

Zásaditá sůl Nutrirestart®

Sůl Nutrirestart je také ve variantě:

	Obohacená o aroma levandule 
 pro uklidnění i dobrý spánek 
	citrus/mango pro vyčištění

Nechte se vést svou intuicí a pro svoji  
koupel si vyberte tu správnou vůni. 
Vhodné je kombinovat také s jinými aro-
ma oleji terapeutické kvality.

Lázeňská koupel ve Vaší koupelně prostřed-
nictvím našich solí. Domácí lázně v době, 
která Vám vyhovuje, kdy máte na sebe čas. 
Odplavte celodenní stres. Z přírodních suro-
vin bez zbytečné chemie. Dopřejte si přírodní 
luxus.



Zásadité koupele celého těla ve vaně
Pro řízené odkyselení těla se aplikují zásadité 

zábaly či přímo zásadité koupele. Pro koupel 
ve vaně použijte 5 lžic zásadité soli. Protože je  
v receptuře soli Nutrirestart® použita mořská sůl 
(koncentrace minerálů asi 5%) i sůl z Mrtvého 
moře (koncentrace minerálů asi 33%), zůstávají 
v koupeli některé „nerozpuštěné“ kousky. Tyto 
kousky jsou právě velice cenné minerály Mrtvého 
moře, které navíc blahodárným způsobem peču-
jí o pokožku těla (lze omývat i obličej či intimní 
místa) a dodávají celé receptuře unikátnost na 
trhu. Tyto kousky se během koupele postupně 
rozpouští (uvolňují minerály na neutralizaci ky-
selin), podle míry zakyselení organismu. Některé 
ozdravné zásadité koupele mohou trvat i 2 hodi- 
ny, ale pro domácí použití postačí 3x týdně  
30 min zásaditá koupel v soli Nutrirestart®. Ne-
máte-li doma vanu, lze tělo omývat zásaditou 
vodou (sůl rozpusťte ve vodě a tělo omývejte 
žínkou) anebo aplikovat zásaditý tělový peeling 
a potom sprchu. 

3 varianty: 
	bez aromat

	s vůní levandule – pro lepší spánek

	s vůní citrus/mango – pro hlubší očistu těla

Ještě lepšího efektu odkyselení a detoxikace 
docílíte, když budete tělo během koupele jemně 
kartáčovat. Metoda kartáčování vychází z učení 
Kneippa.

Zásaditá sůl Nutrirestart, v čem je tak 
výjimečná?
	Unikátní složení, soukromá léta vyvíjená re- 
 ceptura Ing. Radky Burdychové, Ph.D., MBA

	Dermatologicky testováno
 – atest Státního zdravotního ústavu ČR

	Luxus přírody s výjimečným složením přírod- 
 ních minerálů

	Jedinečná směs solí z oceánů i Mrtvého moře

	Několik možných variant koupelí, v souladu 
 s aromaterapií. Varianta bez aromat, varianta 
 levandule pro relaxaci a dobrý spánek, vari- 
 anta citrus/mango pro očistu těla i duše

Relaxujte s vůní levandule a hluboce 
vdechujte její vůni, díky aromatera-
peutickému efektu se Vám bude krásně 
spát. Očistěte tělo vnitřně s vůní citro-
nu a manga, citron podle aromatera-
pie rozpouští škodlivé usazeniny v těle  
a pomáhá navodit pocit svěžesti a čis-
toty. Aerosolové páry navíc dodávají do 
těla zásaditý prvek jód, tolik potřebný 
prvek pro správné fungování lidského 
hormonálního systému.  



Podpora přirozené detoxikace a vyloučení 
škodlivin

Kůže je největší vylučovací orgán lidského těla. 
V kůži jsou umístěny mazové a potní žlázy, které 
slouží také k vylučování kyselin a škodlivin. Ne-
smíme zapomenout, že se mazové a potní žlázy 
vyskytují také v pokožce hlavy.

Kartáčování kůže podporuje její vylučovací 
funkci. Kůže má v průměru cca 200 potních žláz 
na 1cm2. Kartáčování je také účinný způsob, jak 
kůži zbavit odumřelých buněk. Navíc je pravidel-
ným kartáčováním podpořen krevní a lymfatický 
oběh. Zlepšení prokrvení kůže regeneruje tkáň 
kyslíkem a živinami. Kůže a vazivová tkáň je pak 
napjatá a čistá. 

Kartáčování pokožky
Vlivem kyselinotvorné stravy a nesprávného 

životního stylu jsou naše hlavní vylučovací deto-
xikační orgány, tedy játra, ledviny, střeva a plíce, 
přetíženy. Všechny škodlivé látky, které již ne-
mohou tyto orgány vyloučit, se vylučují pomocí 

kůže, kde je umístěno velké množství mazových 
a potních žláz. Největší množství potních žláz je 
umístěno na ploskách nohou a dlaních, v podko-
leních jamkách a v podpaží.

Zásaditá koupel chodidel:
Tato koupel podporuje prokrvení pokožky  

a ocení ji hlavně lidé, kteří mají neustále studené 
nohy. Do lavóru odměřte 1 lžíci zásadité koupelo-
vé soli Nutrirestart®, s vůní levandule či citronu, 
a zalijte teplou vodou. Voda by měla sahat až ke 
kotníkům. Zbavujete-li se nežádoucího tělesného  
pachu nohou nebo ztvrdlé kůže na patách, pou-
žijte větší koncentraci soli (2 lžíce). Koupel chodi-
del provádějte min. 30 min.

Dopřejte si koupel chodidel v zásadité 
koupelové soli Nutrirestart® min. 2x 
týdně a podpořte přirozenou detoxi-
kační funkci Vašeho těla. Zbavte se ne-
příjemného zápachu a zrohovatělé kůže 
na chodidlech. Vhodné i pro regeneraci 
nohou po náročném sportu, kdy jsou 
chodidla zvýšeně namáhána.



Kartáčování během zásaditých koupelí 
chodidel

Plosky nohou jsou v přírodním a lidovém léči-
telství brány jako naše „pomocné ledviny“. Pra-
videlné zásadité koupele chodidel v zásadité soli 
Nutrirestart® velice pomáhají řízenému procesu 
odkyselení a detoxikace, pomáhají proti zápachu 
chodidel a udržují pokožku chodidel krásně jem-
nou a hladkou (žádné „ztvrdlé“ paty). Pro ještě in-
tenzivnější odvod škodlivin a kyselin z našeho těla 
(např. po fyzické zátěži)  se doporučuje vylučování 
urychlit a zintenzivnit právě kartáčováním. Pokud  

nemáte vanu a nemůžete provádět celotělové zá-
sadité koupele, je v hodné provádět koupel chodi-
del každý den po dobu min. 30 minut.

1. Nejprve kartáčujte pravé chodidlo, podélně, od 
kotníku přes nárt, k přední části prstů na nohou 
a dále od paty přes plosku nohou až k předním 
prstům. Pokračujte levým chodidlem.

2. Pokračujte kartáčováním podkolení jamky  
a kolena krouživými pohyby a dále pokračujte 
kartáčováním celé holeně (z vnitřní i vnější stra-
ny) podélnými tahy směrem od podkolenní jam-
ky či kolene ke kotníku.

3. Každý pohyb opakujte 10x.

4. Celý proces kartáčování opakujte min 3x bě-
hem jedné 30 min. koupele.

Důležitý je správný výběr kartáče
Vhodné jsou kartáče z přírodních štětin anebo 

lufové žínky. Kartáč nesmí být příliš tvrdý, ale 

Dopřejte si koupel celého těla ve vaně 
min. 2x týdně a prokartáčujte celé 
tělo přírodním kartáčem či lufou. Vaše 
pokožka nejenom vyloučí nadbyteč-
né škodliviny, ale bude krásná, hebká  
a zářící.

Náš tip: 
masáž pokožky lze provádět i hrubší žínkou



také ne moc měkký, protože kůže má jemným 
kartáčováním jenom mírně zčervenat, aby se do-
statečně dobře prokrvila. 

Dále prosím dodržujte tyto zásady:

	Nekartáčujte křečové žíly (v případě, že je 
máte, nekoupejte se ani v příliš horké vodě)

	Nekartáčujte místa s atopickým ekzémem, 
vyrážkou či odřeninami či podlitinami.

	Kartáčování by nemělo být moc silné. Má 
pomáhat ke zlepšení krevní cirkulace. V žádném 
případě bychom po kartáčování neměli pozoro-
vat žádné škrábance či odřeniny.

Kartáčování jednoho místa vždy opakujte.

Zásadité sprchování s peelingem:
Do mističky odměřte 1 lžíci zásadité koupelové 

soli Nutrirestart® a přidejte trochu horké vody. 
Vznikne pasta, kterou během sprchování potí-
rejte celé tělo, včetně podpaží, obličeje, chodidel 
a intimních míst. Lze použít i na pokožku hlavy. 
Peelingem se uvolní zrohovatělé části pokožky  
a staré buňky a tělo bude lépe uvolňovat škodlivé 
kyseliny. Po zásaditém peelingu tělo na 30 min 
zabalte do prostěradla a odpočívejte – teprve 
poté osprchujte.

Zásaditý peeling
Peeling ze zásadité soli se postará o hladkou  

a jemnou pleť. Po osprchování si ještě vlhkou kůži 
natřete směsí soli a olivového oleje. Do mističky 
odměřte 1 lžíci zásadité koupelové soli Nutri-

restart® a přidejte 2 lžíce olivového oleje. Promí-
chejte a pastu roztírejte po celém těle, můžete  
i včetně obličeje. Opláchněte. Lze provádět denně.

Zásadité obklady na játra či ledviny
Do umyvadla napusťte trochu teplé vody, přidej-
te 3 lžičky zásadité koupelové soli Nutrirestart®  
a promíchejte. Ve vodě namočte látkovou plenku 
či bavlněný ručník, vyždímejte a přiložte na játra 
či ledviny. Přes mokrou plenu dejte čistý suchý 
ručník, přiložte teplou nahřívací láhev a min.  
20 min odpočívejte.

Zásadité slané ponožky
Do umyvadla odměřte 1 lžíci zásadité koupelo-

vé soli Nutrirestart® a rozpusťte v malém množ-
ství teplé vody. Do roztoku namočte bavlněný 
pár zásaditých ponožek Nutrirestart® a ponožky 
důkladně vyždímejte. Ponožky si natáhněte na 
nohy a přes ně natáhněte druhý vlněný pár po-
nožek Nutrirestart®. Hodinu odpočívejte a nechte 
působit. Pro odstranění zápachu nohou či efektu 
ztvrdlé kůže na patách nechte ponožky na nohou 
přes celou noc, eventuelně se zabalte do teplé 
deky a přiložte nahřívací láhev, aby vám nebyla 
zima. Doporučujeme 2x týdně na noc.

Po zásaditém ošetření či koupeli těla se 
obvykle dostaví pocit obrovské únavy, je 
proto dobré již potom odpočívat a nevy-
víjet přílišnou tělesnou aktivitu. Koupele 
velice pomáhají odstraňovat problémy  
s nespavostí a nočním buzením.



Zásadité návleky
Doporučujeme při sportu nebo náročnějším vý-

konu. Připravte a používejte stejně, jako zásadité 
ponožky. Lze nosit i při sportu nebo kdykoli bě-
hem dne, i na noc.

Na tomto místě je nutné zdůraznit, že ani kartá-
čování a vylučování nadbytečných škodlivin kůží 
nevyloučí při nadměrné dlouholeté zátěži organi-
smu všechny škodliviny a tyto se mohou usazovat 
v těle ve formě usazenin, hlenů a zapouzdřených 
útvarů. Pro lepší pochopení dané problematiky 
doporučujeme přečíst si knihu Nutrirestart® aneb 
zpátky do FLOW autorky Ing. Radky Burdychové, 
Ph.D., MBA. 

Účinek můžete ještě zvýšit použitím solných lamp

Léčivé účinky soli
Léčivých účinků soli se využívá již odpradávna. 

Solné prameny a doly vždy lidé považovali za 
posvátná místa. Slaný vzduch a vysoká vlhkost 
vzduchu se hodí pro léčbu kožních chorob a ne-
mocí dýchacích cest. Ze solných dolů si lidé už 
v historii vozili krystaly a kameny. Léčivé solné 
kameny obvykle slouží k posílení energetické-
ho pole nebo k očištění atmosféry v místnosti. 
Použití solných krystalů je velmi široké, např. je 
známo přikládání krystalů na určité energetické 
body na těle (čakry). Zcela mimořádný je ovšem 
neutralizační účinek soli na různé rušivé energie. 
Proto se začaly v domácnostech používat solné 
lampy. Nápad používat solné krystaly jako lampy 
se objevil v minulém století, tedy v době obrov-
ského rozmachu domácí elektroniky a spotřebičů. 
Zjistilo se, že domácí elektronika, tedy televize, 
počítače, mobilní telefony, mikrovlnky, ale také 
tablety, ipady, klimatizace, tiskárny a kopírky, 
produkují velké množství kladně nabitých iontů. 
Nadbytek kladných iontů v ovzduší domácnos-
tí může být zdraví škodlivý a trvale poškozovat 
lidský organismus. Vědecké studie dokládají, že 
solné krystaly do svého okolí vysílají tzv. zápor-
né ionty, čímž udržují rovnováhu kladných a zá-
porných iontů v ovzduší a příznivě tak působí na 
lidské zdraví. Záporné ionty také stimulují funkci 
žláz s vnitřní sekrecí, zlepšují funkci štítné žlázy 
a stimulují nadledvinky k tvorbě glukortikoidů  

Metody popsané v této brožuře jsou 
podpůrnou terapií pro zdraví a krásu. Pro 
celkovou péči o tělo a zdraví je potřeba 
také nastavit správný jídelníček, kon-
zumovat správné potraviny a do svého 
každodenního života přizvat i pohyb na 
čerstvém vzduchu a slunci a péči o duši, 
tedy o vnitřní psychiku. S jídelníčkem  
a výběrem potravin vám může poradit 
kniha Zásadotvorný jídelníček a kniha 
Nutrirestart®.



a mineralokortikoidů (látky pomáhající zvládat 
zátěže a stres). Čištění vzduchu příznivě působí 
na neurotiky a lidi trpící poruchami spánku.

Pitný režim:
Voda. Denně vypijte min. 2 l vody bez bublin. 

Klidně může být i voda z kohoutku, kterou nechte 
chvíli na světlém místě odstát, aby vyprchal chlór. 
Není nutné kupovat balenou vodu v PET lahvích 
ani kojeneckou vodu. Do vody si přidejte plátek 
citrónu nebo pomeranče nebo vymačkejte trochu 
citronové či pomerančové šťávy. Můžete přidat  
i mátu nebo jinou čerstvou bylinku.

Nápoje z čerstvého ovoce a zeleniny. Ovoce obsa-
huje vysoké množství přírodního cukru. Ideální je 
zředit ovocnou šťávu s vodou v poměru 1:3. Kupuj-
te pouze 100% ovocné šťávy bez přídavku cukru 
nebo si ovocnou šťávu připravte nebo kupte čers-
tvě vylisovanou. Ani děti nezvykejte na koncent-
rované či čerstvě vylisované ovocné šťávy, vždy je  

řeďte vodou v doporučeném poměru. Naprosto 
dokonalé jsou čerstvě lisované zeleninové šťávy 
z jakéhokoli druhu zásadotvorné zeleniny. Pozor, 
nepijte šťávy příliš studené, vnáší do těla chlad. 
Pokojové teploty nápojů jsou vhodné i v letních 
měsících. V zimě si dopřejte vydatnou zelenino-
vou polévku či vývar.

Pohodový čaj Nutrirestart® 
dle Ing. Radky Burdychové, Ph.D., MBA

Chutný silně zásadotvorný bylinný čaj pro ka-
ždodenní pití a pohodovou chvilku. Unikátní 
receptura, ruční výroba a složení bylin vysoké 
kvality zaručuje vynikající chuť a vůni tohoto čaje. 

↓
Rady na závěr
Proudění správných energií

Váš domov je odrazem toho, jací jste. Pokud 
dovolíte, aby se ve vašem bytě či domě kupil ne-
pořádek, určitě to dovolíte i ve svém těle a duši. 
Nepořádek jsou vlastně neodklizené pozůstatky 
či odpadky každodenního života, a pokud je ne-

odklidíme, uváznou, zatuchnou a mohou začít 
překážet či dokonce hnít.

	Vydrhněte koupelnu, vyčistěte odpady, vyleš-
těte zrcadla, vyhoďte starou kosmetiku a kosme-
tiku plnou chemie 

	V domě či bytě si nechávejte pouze ty věci, ke 
kterým máte silný vztah nebo silné citové pou- 
to a také ty, které pravidelně užíváte. Vyhoďte 

V ovzduší, které nás obklopuje, jsou 
kladné a záporné ionty, molekuly s elek-
trickým nábojem. Ovzduší, ve kterém 
trvale pobýváme, by mělo mít, podle 
Státního zdravotního ústavu, dlouhodo-
bou ideální koncentraci záporných iontů 
v interiéru okolo 1 000 záporných iontů 
(aniontů kyslíku)/cm3. 



Pohodový čaj
 NUTRIRESTART®

Pohodový čaj Nutrirestart® je vyroben z bylin, které mají vysoký obsah přírodních 
hořčin – ty nám ve výživě chybí. Všechny hořčiny jsou podle teorie odkyselení 
silně zásadotvorné. Čaj má výbornou chuť a provoní vám celou místnost. Udělejte 
si Pohodovou chvilku každý den, čas jen pro sebe využitý k  zamyšlení nebo 
odpočinku, krátkému soustředění jenom sami na sebe. Podpoříte tak svoje trávení 
a správnou funkci jater a žlučníku. Doporučujeme pravidelně 1-2 šálky čaje 
Nutrirestart® denně, dopoledne a odpoledne. Vhodný i pro detoxikační a očistné 
kúry, kdy je dávkování vyšší dle individuálních potřeb každého z vás. V nabídce 
i luxusní designová porcelánová konvice Nutrirestart®, která ještě podpoří Váš 
pocit pohody a péče o sebe. Bližší informace naleznete na www.nutrirestart.cz.

všechno oblečení, které již nenosíte déle než rok 
nebo jej věnujte charitě. Vyhoďte staré spotřebi-
če. Nepoužívejte mikrovlnnou troubu.

	Ukliďte, vysajte, vyperte povlečení a ručníky. 
Přesaďte květiny. Pořádně umyjte okna, aby mohl 
do vašeho domova proudit dostatek světla a slunce. 

	Byt či dům si vyzdobte kvetoucími čerstvě 
řezanými květinami, energetickými obrázky či 

mandalami a veselými barvami. Zbavte se de-
presivních obrazů, starých fotografií a předmětů, 
které vnášejí do Vaší mysli depresi či neklid.

	Protřiďte potraviny a vyhoďte všechny s pro- 
šlou expirací. Vyčistěte lednici, mrazák, spíž  
i sklep. Nakupte nové čerstvé zásoby a hezky je 
roztřiďte tak, aby byly pro vás přehledné.

↑
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„Zásaditá sůl Nutrirestart® vznikla podle mé privátní receptury, kterou jsem 
vyvíjela přes 10 let. Sůl je vhodná pro každodenní péči o pokožku těla, pro koupele 
ve vaně, sprchování, peeling, koupele chodidel po sportu nebo při pedikúře a je 
také výborná pro lázeňskou péči. Zásaditou sůl Nutrirestart® každý den používá 
celá moje rodina a už od porodnice v ní koupeme i naše miminko. „

Nepoužívejte při péči o sebe zbytečnou chemii, využijte luxusních darů z lůna 
přírody. Zásaditá sůl Nutrirestart® je dermatologicky testována Státním zdravotním 
ústavem ČR. Zásaditým slaným koupelím se připisuje podpůrný vliv při odkyselení 
a detoxikaci, léčbě dny, artrózy, revma a veškerých kožních problémů, včetně 
atopických ekzémů a lupénky.

Zásaditá koupelová sůl Nutrirestart®
Dle Ing. Radky Burdychové, Ph.D., MBA

Spokojený Ríša – 6 měsíců


