SAPROGEL – unikāls,
100% dabīgs produkts cilvēka skaistumam un veselībai.
SAPROGEL - satur cilvēka organismam nepieciešamās bioloģiski aktīvās fulvoskābes un humīnskābes.
Organisko vielu sastāvā ir arī bitumvielas, lipīdi, steroli, taukskābes, aminoskābes, ogļhidrāti, fermenti,
vitamīni – antioksidanti (B1, B6, B12, C, D, E u.c.), karotinoīdi u.c. bioloģiski aktīvas vielas. Šīs vielas ar
neirohumorālā mehānisma palīdzību izraisa bioķīmiskas, biofizikālas un strukturālas izmaiņas fizioloģiskajās
sistēmās un orgānos:
-pastiprina metabolisma (vielmaiņas) un adaptīvos procesus;
-uzlabo asinsriti;
-veicina imūnsistēmas aktivizāciju, nervu šķiedru reģenerāciju;
-attīra un dziedina rētas;
-iedarbojas kā pretiekaisuma līdzeklis;
SAPROGEL - satur arī neorganiskos makro un mikroelementus, kuriem piemīt spēja iedarboties uz cilvēka
organismu.
SAPROGEL - nesatur patogēnos mikroorganismus, kas ir tīrības – sanitārā stāvokļa rādītājs.
SAPROGEL - piemīt teicamas siltumīpašības – liela siltumietilpība un siltumnoturība.
SAPROGEL – visintensīvāk iedarbojas aplikācijas vietā, bet darbojas uz visu organismu kopumā.
SAPROGEL - tiek ražots no saldūdens ezera sapropeļa, kas tiek speciāli mehāniski apstrādāts un aktivizēts.
Kā galvenie pielietojuma veidi ir maskas, aplikācijas, kompreses un dūņu vannas.
SAPROGEL - kosmētiskiem mērķiem, kā maskas un aplikācijas:
- aizkavē ādas novecošanos, atjauno un izlīdzina, saglabā ūdens – tauku līdzsvaru tajā;
- palīdz atbrīvoties no celulīta, sašķeļ taukus, sekmē toksīnu izvadīšanu no organisma;
- palīdz atbrīvoties no pinnēm, vasarraibumiem;
- bagātina matus, novērš matu izkrišanu, nostiprina nagu struktūru;
- palīdz atbrīvoties no svīšanas un nepatīkamām smakām;
- atjauno imunitāti, stiprina ādas virsmas aizsargājošas īpašības;
- saista un izvada no organisma sārņus, toksīnus, smagos metālus;
- veic antibakteriālu iedarbību.
SAPROGEL - ārstniecības mērķiem:
- migrēnas, galvas sāpju, depresīvā stāvokļa ārstēšanai;
- psoriāzes, sēnīšu, alerģiju, citu ādas slimību ārstēšanai;
- palīdz cīnīties ar perifērās un centrālās nervu sistēmas izraisītām traumām un slimībām;
- palīdz artrīta, poliartrīta, mugurkaula slimību ārstēšanā;
- sasitumu, lūzumu, svaigu brūču, rētu, apdegumu ārstēšanai;
- dažādu iekaisumu ārstēšanai;
- hemoroīdu ārstēšanai;
- prostatīta, impotences, cistīta, urīnceļu slimību ārstēšanai;
- proktoloģisko slimību ārstēšanai;
Uzmanību!
SAPROGEL ārstniecības mērķiem drīkst lietot tikai konsultējoties ar ārstu – attiecīgās nozares
speciālistu.

SAPROGEL lietošana - pirms lietošanas jāuzsilda ūdens peldē līdz ķermeņa temperatūrai un liek uz
attīrītas ādas izvēlētā ķermeņa zonā 2-3 milimetru plānā slānī. Pielietojot procedūrās, sausas un jūtīgas
ādas kopšanai, masku nesilda.
Procedūru sejai (sejas maska) vēlams veikt divas reizes nedēļā. Procedūras ilgums 5 līdz 15 min atkarībā
no ādas tipa. Pēc tam seju nomazgāt ar tīru siltu ūdeni, un ļauj ādai vēl 10-15 minūtes atpūsties, tad uzklāj
barojošu krēmu (ieteicams EKO). Procedūru kurss 10-12 reizes, pēc tam pārtraukums 1 – 1,5 mēnesis.
Rētu un pigmenta raibumu zonas apklāj ar viegli uzsildītu masku plānā kārtiņā. Maskas darbības laiks no
20 līdz 30 min. Efekta pastiprināšanai nepieciešams veikt siltumu un mitrumu saglabājošus pasākumus.
Veikto darbību rezultātā paplašinās kapilāri un uzlabojas mikrocirkulācija. Līdz ar to procedūra stimulē
rētaudu izlīdzināšanos un veicina pigmentācijas samazināšanos. Procedūru veic 2 – 3 reizes nedēļā.
Ieteicamais procedūru kurss – 10 līdz 12 procedūras, pēc tam pārtraukums vismaz 1 – 1,5 mēnesis.
Maska matiem un galvas ādai, pret matu izkrišanu. Uz tīras galvas ādas uzklāj masku. Pēc tam viegli
masē galvas ādu no pieres uz pakausi, tad uzvelk cepurīti (siltumam). Ļauj maskai iedarboties 1 stundu.
Pēc tam masku rūpīgi izskalo ar siltu ūdeni bez šampūna. Procedūru kursa laikā mati paliek nespodri, bet
pēc kursa beigšanas matu spīdums atjaunojas. Procedūra noņem galvassāpes un depresīvu stāvokli.
Procedūru veic 2 reizes nedēļā ar 3 dienu pārtraukumu. Ieteicamais procedūru kurss – 10 līdz 12
procedūras. Kursu var atkārtot pēc 3 līdz 4 mēnešiem.
Anticelulīta iedarbībai ķermeni sasilda dušā vai siltā vannā. Efektivitātes palielināšanai pirms SAPROGEL
uzklāšanas uz ādas ieteicams veikt aplikācijas zonas masāžu. SAPROGEL klāj uz tīras, sausas ādas 2- 3mm
plānā slānī. Aplikācijas zonu pārklāj ar plēvi un ietin segā, lai uzturētu siltuma efektu. Procedūras ilgums
30 līdz 60 min. Efektivitātes paaugstināšanai procedūras laikā var lietot karstu dzērienu, piemēram, tēju.
Pēc procedūras noskalojas siltā ūdenī. Ja vēlas, var uzklāt uz ādas (ieteicams EKO) krēmu. Kurss - 15 līdz
20 procedūras ik pārdienas. Kursu var atkārtot pēc 3 līdz 4 mēnešiem.
Uzglabāšanas noteikumi.
Ieteicams uzglabāt vēsā vietā. Pēc iepakojuma atvēršanas jāseko, lai vāciņš tiktu blīvi noslēgts, izlietot 3
mēnešu laikā.
SAPROGEL nedrīkst lietot:
- pie slimībām, kur asinsrites aktivizēšana var izraisīt negatīvas sekas;
- pie onkoloģiskām slimībām, tuberkulozes, miomas;
- grūtniecības pēdējos mēnešos;
- pēc miokarda infarkta pārciešanas;
SAPROGEL ražots Latvijā, Rāznas Nacionālā parka teritorijā no Ubogovas ezera sapropeļa.
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