
MERACTIV 
WSZYSTKO CO NAJLEPSZE  Z MORZA MARTWEGO 

Morze Martwe – źródło zdrowia i urody od tysięcy lat… 

Morze Martwe jest  znane już od czasów starożytnych, kiedy na jego niezwykłe walory terapeutyczno-pielęgnacyjne zwróciły 
uwagę dwie piękności tamtego okresu -  królowe Saba i Kleopatra. Nie potrafiąc racjonalnie wytłumaczyć wspaniałego, 
kojącego, leczniczego i pielęgnacyjnego wpływu soli i błota z Morza Martwego na skórę człowieka -  starożytni władcy i ich 
poddani przypisywali Morzu Martwemu moc magiczną. Dziś już wiemy, że „cudowne” oddziaływanie soli i błota z Morza 
Martwego na skórę nie jest wynikiem żadnych zjawisk nadprzyrodzonych, lecz unikalnego składu chemicznego występującej 
w nim solanki. Niezmienne jest jednak to, że efekty zabiegów kosmetycznych z użyciem soli i błota z Morza Martwego 
zadziwiają swoja skutecznością także i w czasach współczesnych.                                                 
 
Czy to prawda, że wszystkie sole morskie są równie skuteczne w terapiach i pielęgnacji skóry? 

Nie. Skład chemiczny soli z Morza Martwego jest zupełnie inny od „typowej”  soli występującej  w wodzie morskiej. W 
morzach i oceanach na całym świecie (Morze Śródziemne, Morze Czarne, Ocean Atlantycki) aż 97% soli stanowi chlorek 
sodu (NaCl), a więc typowa sól kuchenna, natomiast w  Morzu Martwym zawartość chlorku sodu nie przekracza 8%. W tym 
tkwi właśnie sekret Morza Martwego. Składnikami soli Morza Martwego są cenne mikro i makro elementy, w tym przede 
wszystkim chlorek magnezu (ok. 53%), chlorek potasu (ok.37%) oraz chlorek wapnia i różne pierwiastki śladowe. Zgodnie z 
opiniami naukowców to właśnie idealna kompozycja magnezu, potasu, chlorku sodu oraz pierwiastków śladowych w solach 
Morza Martwego ma tak dobroczynny wpływ na skórę człowieka. Jak się okazuje w świetle badań naukowych - nie tylko na 
skórę… 

Do czego stosuje się sól, błoto i wodę z Morza Martwego? 

Zakres stosowania soli, błota i solanki z Morza Martwego jest bardzo szeroki, ale podstawowy nacisk kładzie się zwykle na 
wspomaganie kuracji dolegliwości skórnych. Najczęstszymi dolegliwościami, z którymi kuracjusze przybywają nad Morze 
Martwe to: atopowe zapalenie skóry, łuszczyca oraz grzybice. I tak na przykład przeanalizowano skuteczność leczenia 740 
pacjentów z łuszczycą, którzy przybyli nad Morze Martwe z Niemiec. Po 4 tygodniach pobytu nad Morzem Martwym, 
zażywania kąpieli solankowych oraz stosowania okładów błotnych -  u 70% pacjentów ustąpiły wszystkie zmiany chorobowe 
(źródło: Harari M, Shani J. Demographic evaluation of successful antipsoriatic climatotherapy at the Dead Sea (Israel) DMZ 
Clinic. Int J Dermatol. 1997; 36(4):304-8). 

Warto podkreślić, że solanka, sól i błoto z Morza Martwego okazują się bardzo pomocne także na co dzień, w likwidacji tak 
prozaicznych przypadłości, jak np. trądzik, wypryski skórne, problem przetłuszczającej się skóry (w tym przetłuszczającej się 
skóry głowy powodującej nieustanne przetłuszczanie się włosów i łupież). Doskonałe efekty można uzyskać stosując 
produkty z Morza Martwego w pielęgnacji cery tłustej i mieszanej. U wielu osób solanka z Morza Martwego powoduje 
ściągnięcie porów skóry, ograniczenie wydzielania sebum, a tym samym redukcję lub całkowitą likwidację problemu cery z 
wykwitami. Zdaniem wielu osób efekty są często więcej niż zadowalające. Bardzo ważnym elementem jest także to, że wiele 
osób po udanych zbiegach kosmetycznych z wykorzystaniem soli z Morza Martwego, pozbywszy się niechcianych „ozdób” 
na twarzy, lub odzyskując dobrą kondycję skóry głowy i dobrą kondycję włosów -  odzyskuje także pewność siebie i  
pozbywa się kompleksów związanych z występującymi do tej pory przypadłościami.  

Czy sole i błoto z Morza Martwego służą wyłącznie poprawie kondycji skóry? 

Kąpiele w solance z Morza Martwego mogą w istotny sposób wpływać na zachowanie równowagi całego organizmu 
człowieka. Dzieje się tak dzięki unikalnemu składowi chemicznemu solanki z Morza Martwego, a przede wszystkim dzięki 
wszechobecnemu w solach z Morza Martwego magnezowi, zwanemu też „pierwiastkiem zdrowia”. Jak udowodni ł to w 
swoich doświadczeniach dr Waring na Uniwersytecie Birmingham w Anglii – w czasie kąpieli w solach magnezowych 
magnez jest wchłaniany do krwi przez pory skóry. Doświadczenie wykazało jednoznacznie, że w grupie badanych 
ochotników już po 1-szej kąpieli poziom magnezu we krwi wzrósł o 10%, zaś po serii 7-miu kąpieli poziom ten zwiększył się o 
35% (w porównaniu do poziomu magnezu sprzed doświadczenia – źródło: Waring RH, Report on Absorption of magnesium 
sulfate (Epsom salts) across the skin, www.mgwater.com/transdermal.shtml). Co to oznacza w praktyce? Doświadczenie 
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wykonane na Uniwersytecie Birmingham pokazuje nam, że kąpiele w solach magnezowych (a taką jest właśnie sól i solanka 
z Morza Martwego) mogą stanowić istotne źródło suplementacji (uzupełniania) magnezu w organiźmie. Podobne 
mechanizmy zaobserwowano w odniesieniu do uzupełniania niedoborów cynku i wapnia (źródło: Shani J, Barak S, Levi D, 
Ram M, Schachner ER, Schlesinger T, Robberecht H, Van Grieken R, Avrach WW. Skin penetration of minerals in psoriatics 
and guinea-pigs bathing in hypertonic salt solutions. Pharmacol Res Commun. 1985;17(6):501-12.). Dzięki kąpielom w 
solance z Morza Martwego (w tym także okładom błotnym oraz kompresom solnym z soli magnezowej z Morza Martwego) 
organizm zyskuje podwójnie: solanka i błoto wspaniale pielęgnują skórę, jednocześnie zaś może następować  uzupełnianie 
ewentualnych niedoborów magnezu i innych pierwiastków w organiźmie w sposób bezinwazyjny, naturalny i jak najbardziej 
bezpieczny. Warto przy tym pamiętać, że brak magnezu może powodować wiele przykrych dolegliwości, w tym może być 
przyczyną nadpobudliwości, stresu oraz uczucia ogólnego zdenerwowania. Właściwa suplementacja codziennej diety oraz 
kąpiele w solance z Morza Martwego, okłady błotne i kompresy solne -  mogą skutecznie poprawić ogólną kondycję całego 
organizmu człowieka.  

Dlaczego powinniście Państwo stosować tylko produkty Meractiv?  

Najważniejszym argumentem jest JAKOŚĆ. Nabywając produkty Meractiv posiadacie Państwo 100% gwarancji, że 
będziecie korzystać wyłącznie z czystych, naturalnych, nie przetworzonych soli, wody i błota z Morza Martwego. Dbamy o to, 
aby cząstkę Morza Martwego, takiego jakim stworzyła je natura – przekazać w niezmienionej formie w ręce naszych 
Klientów. Do naszych produktów nie dodajemy więc żadnych konserwantów ani innych środków chemicznych 
poprawiających sypkość soli czy gęstość błota.  

Aby zapewnić obiecaną naszym Klientom jakość oferowanego produktu -  Meractiv kontroluje cały cykl produkcji i dostawy 
soli, błota i wody z Morza Martwego do Klienta - począwszy od  wydobycia surowca w Jordanii, poprzez proces pakowania, 
transportu morskiego oraz składowania. Nie korzystamy z usług jakichkolwiek pośredników – możecie więc być Państwo 
pewni pochodzenia produktu. Doświadczony personel w biurze naszej firmy w Ammanie (Jordania) czuwa nad każdym 
transportem soli, błota i wody z Morza Martwego do naszych magazynów w Europie. Wszystkie produkty Meractiv są objęte 
rygorystycznym programem kontroli jakości, co oznacza, że  przechodzą one szczegółowe badania składu chemicznego, 
badania mikrobiologiczne oraz testy dermatologiczne.  

PAMIĘTAJMY: Należy unikać zakupu soli, błota i wody z Morza Martwego nie posiadających badań i testów 
wykonanych w wiarygodnych instytucjach i laboratoriach na terenie Unii Europejskiej. Każdy sprzedawca produktów z 
Morza Martwego powinien na życzenie Klienta okazać analizy składu chemicznego oferowanych produktów, jak 
również badania mikrobiologiczne, testy dermatologiczne oraz rejestrację. Jeśli nie może tego uczynić – lepiej odstąpić 
od zakupu. Dlaczego to tak ważne?  
Jak zostało wspomniane wyżej – w czasie kąpieli solankowych, stosowania kompresów solnych oraz okładów błotnych 
– niektóre pierwiastki (np. jony magnezu) są wchłaniane przez pory skóry bezpośrednio do krwi. Stosowanie produktów 
niskiej jakości lub niewiadomego pochodzenia może powodować wchłanianie do organizmu szkodliwych substancji. 
Bezpieczeństwo stosowania soli, błota i wody z Morza Martwego, jak również ich skuteczność, w dużej mierze zależą 
właśnie od jakości surowca pochodzącego z Morza Martwego. 
 
Badania oraz rejestracje produktów MERACTIV są dostępne do wglądu w siedzibie głównej producenta oraz w biurach 
regionalnych.  
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MERACTIV 
WSZYSTKO CO NAJLEPSZE  Z MORZA MARTWEGO 

 

BŁOTO Z MORZA MARTWEGO 
naturalne błoto z Morza Martwego suszone na słońcu, drobno zmielone 

PRODUKTY Z LINII  MERACTIV THERAPY  
 

Nazwa wg międzynarodowych standardów INCI: Maris Limus 

W czasach starożytnych uważano, że Morze Martwe posiada właściwości magiczne. Obserwowano bowiem, że 
kąpiele w tym morzu, a także okłady błotne wykonywane z błota zalegającego na dnie morza, powodują szybkie 
zaleczanie najrozmaitszych dolegliwości skórnych. Jak podają legendy z „cudownych” właściwości Morza 
Martwego korzystały już królowe Saba i Kleopatra. W świetle współczesnych badań naukowych wiemy, że 
„magia” Morza Martwego polega na absolutnie unikalnej kompozycji makro i mikro elementów w solance, solach 
i błocie z Morza Martwego.  Gorąco zachęcamy Państwa do przekonania się „na własnej skórze” w jaki sposób 
produkty z Morza Martwego Meractiv mogą pomóc odzyskać skórze blask i piękno. Zapewniamy Państwa, że 
nasze produkty nie zawierają ŻADNYCH dodatków chemicznych.                        

REKOMENDACJA DLA TEGO PRODUKTU: maseczki i okłady błotne wygładzające cerę, okłady błotne o 
charakterze antycellulitowym, okłady błotne na całe ciało wspomagające likwidację trądzików i problemów 
skórnych (przywracanie skórze doskonałej kondycji), okłady i maseczki błotne likwidujące problem  
przetłuszczającej  się  skóry,  maseczki błotne na włosy i skórę głowy o działaniu przeciw przetłuszczającym i 
przeciwłupieżowym, okłady błotne wspomagające terapie chorób skóry: atopowe zapalenie skóry, grzybice, 
łuszczycę, ciepłe i gorące okłady błotne o charakterze przeciwreumatycznym. 

OPIS PRODUKTU 

Błoto suszone  jest nowością na rynku, ale ze względu na łatwość przechowywania oraz  wygodę stosowania 
zdążyło już sobie zaskarbić sympatię wielu klientów.  

Błoto suszone powstaje z czarnego błota kosmetycznego pozyskiwanego w tradycyjny sposób (ręcznie) z 
brzegu Morza Martwego. Wydobyte czarne, mokre błoto jest rozkładane na słońcu, na specjalnie do tego celu 
przygotowanej platformie i poddane działaniu promieni słonecznych. W depresji, w której zlokalizowane jest 
Morze Martwe, opady deszczu są rzadkością, w większości dni w roku świeci na tym obszarze słońce. W takich 
warunkach mokre błoto wysycha bardzo szybko, po czym poddane jest procesowi mielenia i 
sterylizacji promieniami UV. W takiej postaci, bez żadnych dodatków chemicznych (wypełniacze, polepszacze 
konsystencji, konserwanty itp.) trafia do naszych Klientów. Bardzo interesującą rzeczą jest fakt, że wydobyte 
bezpośrednio z Morza Martwego błoto posiada czarny, smolisty kolor, zaś po wyeksponowaniu go na słońce 
zmienia swój kolor na kawowo-brązowy. Błoto pomimo zmiany barwy na słońcu na nieco jaśniejszą,  zachowuje 
wszystkie swoje właściwości, takie same jak mokre, czarne błoto bezpośrednio po wydobyciu z Morza 
Martwego. Często spotykamy się jednak z opinią, że jest łatwiejsze i ekonomiczniejsze w użyciu od błota 
mokrego.  

Błoto można stosować w formie maseczek i okładów na całe ciało. Jest nadzwyczaj skuteczne w walce z 
problemem przetłuszczającej się skóry, niezastąpione w pielęgnacji cery tłustej i mieszanej oraz nieocenione w 
zwalczaniu trądziku i wykwitów skórnych wywołanych łojem zatykającym pory skóry. Błoto z Morza Martwego, 
podobnie zresztą jak sól i woda z Morza Martwego, ma dobroczynny wpływ na pory skóry – odtyka je, ściąga,  
dezynfekuje, pielęgnuje, głęboko oczyszcza, co może owocować zmniejszeniem wydzielania się łoju i 
zmniejszeniem ryzyka pojawienia się zmian trądzikowych. Po zastosowaniu maseczki lub okładu z błota z Morza 
Martwego skóra staje się gładka i delikatna w dotyku. Doskonałe efekty uzyskuje się stosując błoto z Morza 
Martwego w formie maseczki na włosy z tendencją do przetłuszczania się oraz w walce z łupieżem.  

Błoto nad Morzem Martwym – w formie okładów - stosuje się powszechnie we wspomaganiu terapii łuszczycy, 
atopowego zapalenia skóry, egzemie, grzybicach i problemach reumatycznych.  

W drogich i eleganckich ośrodkach SPA na całym świecie błoto z Morza Martwego stosuje się w zabiegach 
wyszczuplających i antycellulitowych.  

JAK STOSOWAĆ? 
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Błoto z Morza Martwego MERACTIV stosuje się w kosmetyce profesjonalnej, kosmetyce codziennej i działaniach 
wspomagających terapie w formie: 

Ø Okładów i maseczek błotnych zimnych 
Ø Okładów i maseczek ciepłych i gorących 

Rozrobione z wodą błoto można stosować w formie maseczek na twarz jak i okładów błotnych na wybrane 
części ciała lub całe ciało. Przygotowanie maseczek i okładów z suszonego błota z Morza Martwego jest 
czynnością bardzo prostą. Wystarczy dobrać odpowiednią ilość błota w proszku do planowanego zabiegu, a 
następnie dodać do niego niewielką ilość wody (zwykle na 7 porcji suszonego błota - 1 porcja wody, ważne, 
żeby otrzymać gęstą masę błotną, nie zaś „rzadką kawę”). Należy unikać rozrabiania błota zwykłą wodą z 
kranu. Najlepiej użyć do tego celu wody mineralnej, w ostateczności zwykłej wody przegotowanej. Po 
wymieszaniu błota maseczka lub okład błotny są gotowe do nałożenia. Błoto nakłada się na skórę cienką 
warstwą, ale jednocześnie na tyle grubą, aby skórę dokładnie pokryć. UWAGA – błota nie należy nakładać na 
otwarte rany i skaleczenia.  
Przygotowanie ciepłej maseczki błotnej lub ciepłego okładu (szczególnie rekomendowane przy zabiegach o 
charakterze przeciwreumatycznym) wiąże się z koniecznością podgrzania błota w gorącej wodzie. Do tego celu 
najlepiej jest użyć czystego woreczka foliowego, do którego należy włożyć rozrobione uprzednio błoto, szczelnie 
je zamknąć i podgrzewać ok. 10 minut. 
Sugerujemy, aby pierwsze zabiegi potraktować jako zabiegi sprawdzające w jaki sposób zachowa się nasza 
skóra. Jeśli docelowy czas nałożenia błota wynosi około 15 minut (należy wypracować własną formułę, 
ponieważ różne typy skóry różnie reagują), to zabieg sprawdzający powinien trwać ok. 2-4 minuty. Pieczenie i 
zaczerwienienie są reakcją normalną (pobudzenie mikrokrążenia, działanie soli). Z błota nie należy jednak 
korzystać w przypadku, gdyby pojawiło się bardzo silne pieczenie, bardzo silne zaczerwienienie, 
szczególnie występujące wraz z opuchlizną. Są to rzadkie przypadki, ale jeśli się pojawią - należy zrezygnować 
z dalszego stosowania błota. 

Błoto powinno zostać zmyte ciepłą wodą, tuż przed jego całkowitym zaschnięciem (na etapie "podsychania"). Po 
zabiegu nie należy myć skóry mydłem i innymi środkami. Należy uważać, aby błoto nie dostało się do oczu! 
Może wywołać bowiem silne podrażnienie oczu, w takim przypadku oczy należy przemyć dużą ilością czystej 
wody, a jeśli podrażnienie będzie się utrzymywać – należy skonsultować problem z lekarzem.  

UWAGA! Dla uzyskania silniejszego efektu maseczki lub okładu błotnego – suszone błoto z Morza 
Martwego Meractiv można rozrabiać z dodatkiem skoncentrowanej wody z Morza Martwego Meractiv, zaś 
najsilniejszy efekt uzyska się poprzez rozrobienie błota tylko skoncentrowaną wodą z Morza Martwego. Należy 
pamiętać przy tym, że błoto - bogate w różnego rodzaju mikro i makroelementy - w połączeniu ze 
skoncentrowaną solanką z Morza Martwego, będzie kosmetykiem o bardzo silnym działaniu. Szczególnie w 
takim przypadku sugerujemy wykonanie odpowiednich testów skórnych.  

DOSTĘPNE OPAKOWANIA DLA TEGO PRODUKTU: 

HURT – worki 20 kg błoto suszone oraz beczki 50 kg naturalne błoto mokre;  
DETAL – opakowania 1,2 i 5 kg (kubełki z plombą).  
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