
Bron arthemis aromatherapie 

 

De Dode Zee bevat 40 verschillende mineralen, halogenen en 
sporenelementen. De concentratie is 28%, d.w.z. 7x sterker dan van 
andere zeeën en oceanen. Bovendien is het gehalte aan kalium en 
magnesium veel hoger.  
Deze unieke samenstelling van de Dode Zee is de belangrijkste factor 
voor de helende eigenschappen. Een bad in deze mineralen werkt 
ontspannend en kalmeert de door stress geplaagde zenuwen. De 
vochthuishouding van de huidcellen verbetert, zodat de huid gladder 
wordt en zich merkbaar beter spant.  
 
Een bad in een sterke concentratie Dode Zee mineralen verlicht ook 
de klachten bij ernstige huidaandoeningen, reuma en chronische 
ontstekingen. Daarnaast vermindert een Dode Zee mineralen bad, 
oedemen, verbetert de werking van de schildklier en stimuleert de 
uitscheiding van vetzuren uit het vetweefsel. 
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Wanneer men de mineralen, die het lichaam nodig heeft om goed te 
kunnen functioneren, vergelijkt met de mineralen die voorkomen in 
de Dode Zee, blijkt dat de meeste hiervan in de Dode Zee aanwezig 
zijn. 
In het bijzonder zijn de mineralen die nodig zijn voor het 
celmetabolisme aanwezig. 
 
Van de vele goede eigenschappen van de Dode Zee mineralen zijn er 
drie bijzonder belangrijk voor de huidverzorging en behandeling van 
huidproblemen. Dit zijn:  

het hygroscopisch vermogen, dit is het vermogen om vocht vast te 
houden en aan te trekken. Dit wordt in de huidverzorging tweeledig 
gebruikt en wel om het vochtgehalte van een droge huid weer in 
balans te brengen en om ongewenste vochtophopingen in de huid te 
verwijderen. 

het vermogen van exfoliatie, de kracht om het afschilferen van de 
huid te stimuleren, belangrijk bij de behandeling van o.a. psoriasis en 
eczeem 

het regeneratievermogen, een sterk vermogen om de 
genezingsprocessen van de huid te stimuleren, belangrijk bij 
beschadigingen ontstaan door huidproblemen, bijv. acne 
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Mineralen zijn anorganisch, ze worden niet in het lichaam 
geproduceerd en moeten dus worden opgenomen. Dit kan via het 
voedsel en ook via de huid. Er is geen opslag van mineralen in het 
lichaam, als ze hun werk hebben gedaan worden ze weer 
uitgescheiden en moeten daarom steeds opnieuw worden 
aangevoerd. Ze zijn van levensbelang voor het lichaam en werken 
o.a. als katalysator voor vitaminen en activeren de enzymen.  

Naast de mineralen spelen ook halogenen een belangrijke rol, het 
lichaam gebruikt ze op dezelfde manier als de mineralen. Halogenen 
verbinden zich direct met metalen tot zouten zoals bijv. chloor, 
broom, fluor en jodium.  
Ze oefenen een sterke stimulerende kracht uit op de natuurlijke 
genezingsprocessen van het lichaam. Mineralen en halogenen 
dragen allebei een electrische lading, de mineralen zijn positief 
geladen, de halogenen negatief. Van deze eigenschappen wordt in de 
minerale huidverzorging gebruik gemaakt. Producten voor 
thuisbehandeling vindt u hier 
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Mineralen als calcium, chroom, kalium, koper en natrium zijn 
essentieel voor bepaalde metabolische processen;  

zij helpen bij de uitwisseling van substanties via het celmembraan 
(osmose) 

controleren de vochthuishouding van de cellen, dus ook de 
huidcellen 

beïnvloeden de kliersecreties 

hebben een gunstige invloed op het spier- en zenuwstelsel 

katalyseren de vitamines 

exfoliëren de huid  

Hier volgen in het kort de eigenschappen van de belangrijkste 
mineralen: 

broom, kalmeert, verzacht en ontspant de huid 

magnesium werkt anti-allergisch 

jodium en sulfaat zijn natuurlijke antiseptica 

strontium en lithium spelen een belangrijke rol bij het goed 
functioneren van de huidcellen. 

kalium regelt de osmose en vochtbalans van de huidcellen 

natrium en calcium zijn belangrijk voor het natuurlijke 
genezingsproces. 
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Hoewel huidverzorgings producten op basis van Dode Zee mineralen 

zeker geen wondermiddeltjes zijn hebben ze een gunstige invloed 
op de conditie van de huid. Een vale slappe huid krijgt bij regelmatig 
gebruik weer een gezond uiterlijk. Een vette huid en een droge huid 
komen weer in balans en een gezonde huid behoudt langer zijn 
goede conditie. Ook kunnen Dode Zee mineralen bij eczeem, 
psoriasis en andere huidproblemen verlichting brengen. Een (extreem) 
vette of een (extreem) droge huid wordt voelbaar en zichtbaar beter. 
Het is verstandig uitsluitend verzorgingsproducten met Dode Zee 
mineralen dagelijks te gebruiken.  

 

Van de Dode Zee mineralen zijn geen bijwerkingen bekend en er 
ontstaat bij langdurig gebruik geen gewenning. Ook voor mensen 
met een `normale` huid geven Dode Zee mineralen een optimale 
verzorging en bescherming. De huid wordt gladder en krijgt een 
jeugdiger en frisser uiterlijk, wat beslist geen fabeltje is.  

 


