
 

 

 

Tisková zpráva 

V Břeclavi dne 16. 1. 2019 

Saloos je největší český výrobce certifikované aromaterapeutické biokosmetiky v ČR. Pro výrobu svých značkových přípravků 

používá výhradně rostlinné oleje lisované za studena. Jako první u nás dokázal splnit velmi náročné podmínky certifikace a od roku 

2007 je držitelem ochranné známky CPK bio. Firma Saloos vyvíjí a vyrábí přípravky s přírodním složením v nejvyšší BIO kvalitě. 

Jejich posláním je přirozená péče o pokožku, jakož i dosažení celkové harmonie těla a duše. 
 

  

Společnost - M+H, Míča a Harašta s.r.o. Více na www.saloos.cz 

 

 

NOVÝ MAGICKÝ MAROCKÝ JÍL RHASSOUL 

Výrobce české certifikované přírodní kosmetiky Saloos přináší novinku Marocký jíl Rhassoul. 

Magické Maroko ukrývá jedinečnou horninu, která našla využití v kosmetice díky svým 

vyrovnávacím, čistícím a pečujícím vlastnostem. Uplatňuje se v lázeňství i při kosmetických 

procedurách, v salonech po celém světě. Důkladně a zároveň šetrně čistí obličej, tělo i vlasy. 

Tam, kde se africká pevnina setkává se Středozemním mořem, je místo hluboko pod pohořím 

Atlas, odkud se získává zázračný Marocký jíl. Nově ho najdete i v nabídce kosmetiky Saloos. 

 

Marocký Jíl bohatý na minerály 

Očista těla i duše patří k oblíbeným rituálům už po staletí. To, že jsou hlíny a jíly v péči o pleť a 

vlasy uctívané, už je známé. Mezi ty nejlepší jíly právem patří právě marocký, známý také pod 

jménem Rhassoul, což v překladu znamená doslova "umýt se". 

Marocký jíl od firmy Saloos je plný minerálních látek, po kterých prahne každý typ pleti. Vápník, 

křemík, hořčík, draslík a sodík tvoří základ pro zářící pleť. Drobná zrnka rozemletá až téměř na 

prach mají výjimečné peelingové schopnosti. Šetrně zbavují pokožku nečistot a odumřelých 

buněk.  

Takovou nálož můžete dopřát jakémukoliv typu pokožky. Jen u suché a citlivé pleti je třeba brát 

ohled na potřeby pokožky a používat jíl střídmě, aby nedošlo k případnému podráždění. 

 

Všestranný nástroj: koupele, masky i vlasový zábal 

Lázeň s marockým jílem vás přenese za exotickými rytmy krásného Maroka. Marocký jíl pokožku 

prokrví a hydratuje od hlavy až k patě. Nastartuje ochranné mechanismy a zpomalí proces 

stárnutí pleti. Čistí pleť do hloubky a důkladně odstraní nečistoty. 

Použití je snadné, stačí jíl smíchat s vodou (v poměru 1 : 2) a získáte čistící pastu, nebo peeling. 

Z marockých darů vytěžíte maximum doplněním Bio Arganového oleje Saloos, který také pochází 

ze země nespoutaných Marockých Berberů. Marocký jíl totiž krásně ladí s oleji a vytvoří tak 

ideální duo. Takové spojení přivítá pokožka i vlasy. 

 

Kosmetické zázraky na míru 

Marocký jíl můžete použít také jako čistící a pečující masku pro pleť i vlasy. Smíchejte 1 lžíci 

marockého jílu, 2 lžíce vody a přidejte pár kapek oblíbeného oleje (třeba Bio Arganového, Bio 

Kokosového apod.). Vytvoříte si tak svou originální, přírodní masku, kterou nechte pár minut 

odstát a pak naneste na vlhký obličej. Po 20 – 30 minutách smyjte teplou vodou. Zmizí přebytečný 

maz a póry se vyčistí do hloubky. Unavená pleť dostane dávku svěžesti bez vady na kráse.  

Vlasová jílová maska má účinné odmašťující účinky a bojuje proti lupům. Podporuje sílu, pružnost 

a zářivou barvu vlasů. Můžete také masku nanést jen k pokožce a délky nechat bez ošetření. 

Marocký jíl Rhassoul od firmy Saloos je 100% čistým přírodním produktem, díky tomu je jemný 

a šetrný k vlasovým folikulům.  

Máte to ve svých rukou. Vykouzlete si svůj vlastní elixír krásy na míru!   

 

http://www.saloos.cz/

