
ЧЕРНОМОРСКА ЛУГА ЗА ФРИКЦИИ И ВАНИ

Описание: ЧЕРНОМОРСКА ЛУГА - природен продукт, без консерванти, стабилизиран така, че да се гарантира 
дълготрайно запазване на богатия му минерален и биологичен състав в широк температурен интервал и годност. За 
директно приложение.

Черноморската луга е с доказан медицински ефект – прилага се при лечение и профилактика на болести свързани 
с опорно-двигателния механизъм, кожни възпаления и рани, разширени вени, настинки и простудни заболявания. 
Приложима е при лечение на ревматизъм, артрози, дископатии, възпаление на околоставните тъкани, радикулити, 
неврити, мускулни болки, в спортната медицина, кожни раздразнения и заболявания (псориазис, акне), настинка, 
нервно напрежение, депресия, грип, ларингити, фарингити, синуити, и други.

Черноморската луга съдържа всички макрокомпоненти, микрокомпоненти, микроводорасли, микрофлора и колоиди 
характерни за Поморийското и Бургаско солени езера; рH на лугата е 6.3-7; Общата минерализация е около 350 г/л.  
Не съдържа тежки метали и механични примеси; Не съдържа консерванти.

Инструкции за употреба: 
При фрикция на тялото – обтриване на цялото тяло или само на меките части и след престой от 5-6 минути се измива 
с вода, без измиващи препарати. За вана или ванички — на всеки 10 литра вода, с температура 37-40оС, се разтваря 
по 1 капачка луга. Времетраене на процедурата 15-20 мин., след което кожата се изплаква с вода.
Съхранение: В хладни и проветриви помещения от 5OС до 25OС.

ЧЕРНОМОРСКА ЛУГА - природен продукт, без консерванти, стабилизиран така, че да 
се гарантира дълготрайно запазване на богатия му минерален и биологичен състав в 
широк температурен интервал и годност. За директно приложение, Черноморската луга 
е с доказан медицински ефект – изключително ефективна при лечение и профилактика 
на болести свързани с опорно-двигателния механизъм, кожни възпаления и рани, 
разширени вени, настинки и простудни заболявания. Приложима е при лечение на 
ревматизъм, артрози, дископатии, възпаление на околоставните тъкани, радикулити, 
неврити, мускулни болки, в спортната медицина, кожни раздразнения и заболявания 
(псориазис, акне), настинка, нервно напрежение, депресия, грип, ларингити, фарингити, 
синуити, възпаления в устната кухина, парадонтоза и други.

Предлага се в разфасовки от 450 мл/ 950 мл и 5 литра

Черноморска луга обогатена с розово масло. Полезните качества на лугата се 
допълват от розовото масло, което има силно спазмолитично, холагонно, холеритично 
и антисеротониново действие. Има и противосърбежно, успокояващо и местно 
обезболяващо и противомикробно действие. Силен анти-депресант има и  антисеп-
тично, анти-вирусно, бактерицидно и свиващо действие, подпомага зарастването на 
рани, белези, следи от операции,  акне, шарка и стрии; антиспазматично; кръвоспира-
що (ускорява съсирването или коагулацията на кръвта и спира кървенето), успокоява 
нервното напрежение. За постигане на по-добър ефект се препоръчва освен терапии 
с компрес луга и розово масло, да се праввят и вани/ванички с черноморски соли с 
Розово масло.

Предлага се в разфасовки от 200 мл и 5 литра

Разтвор за тяло 
черноморска луга

Черноморска луга  
с розово масло

Натурални продукти

Черноморска луга обогатена с етерично масло от здравец. Полезните качества на лугата 
се допълват от тези на здравеца. От древни времена уханният здравец е бил считан 
за свещено растение. Използването на есенциално масло от здравец датира още от 
времето на древен Египет, когато са го използвали за разкрасяване на кожата си. Днес 
здравецът е често прилаган в холистичната медицина като средство за подобряване на 
различни аспекти на физическото, психическото и емоционалното здраве. Помага за 
хормонален баланс, облекчава състояния на стрес, бори се с депресивни състояния, 
минимизира възпаления, помага за здравето на кожата, понижава кръвното налягане, 
съдържа антибактериални компоненти, противовъзпалително и болкоуспокояващо 
средство. Облекчава възпалени стави, болки в мускулите.

Предлага се в разфасовки от 200 мл и 5 литра

Черноморска луга с 
масло от Здравец



Черноморска луга обогатена с морски водорасли. Полезните качества на лугата се 
допълват от тези на морските водорасли - богати на йод и калий, аминокиселини и 
витамини. Водораслите съдържат полиненаситени мастни киселини, витамините A, D, 
Е, аскорбинова киселина. Те притежават антисклеротично, противовъзпалително и 
противомикробно действие, подпомагат зарастването на рани, повишават активността 
на ензимите, които участват в превръщането на холестерола в жлъчни киселини и 
възпрепятстват отлагането на холестерол в съдовите стени. 

Предлага се в разфасовки от 200 мл и 5 литра

Черноморска луга обогатена с екстракт от хвойна. Полезните качества на лугата се 
допълват от тези на хвойната, която има изразено антиревматично и антиподагрично 
действие, използва се широко против подагра, ставен ревматизъм, обменно-дистрофични 
артрозо-артрити, остеохондроза на гръбначния стълб.  Хвойната способства за 
извеждане на токсини и понижаване на температурата на тялото, стимулира имунитета, 
препятства развитието на вторични инфекции и понижава риска от усложнения. Ваните 
с хвойна подобряват кръвообращението на вътрешните органи, оказват спазмалгетично 
действие, поради което са незаменими при бронхит, ринит, неврастении, гастрит и 
язва на стомаха. Изключително полезни при дерматити и екземи, при климактеричните 
разстройства. 

Предлага се в разфасовки от 200 мл и 5 литра

Черноморска луга с 
екстракт от Морски 

водорасли

Черноморска луга с 
екстракт от хвойна

Черноморска луга обогатена с масло от лавандула. Полезните качества на лугата се 
допълват от тези на маслото от лавандула, което има много силно антибактериално 
действие, обезболяващо действие и успешно се бори с депресията. Лавандулата е 
една от най-ефикасните съставки за лекуване на гнойни рани и възпаления, както и 
за възстановяване на напукана кожа и регенериране на клетките. Нервност, стрес, 
безсъние, главоболие, сърцебиене – тези оплаквания обикновено са хронични и трудно 
се повлияват с медикаменти, но лавандуловото масло успешно се справя с тях.

Предлага се в разфасовки от 200 мл и 5 литра

Черноморска луга с 
масло от Лавандула

ЧЕРНОМОРСКА ЛУГА ЗА ФРИКЦИИ И ВАНИНатурални продукти

Черноморска луга обогатена с масло от Розмарин (Rosmarinus officinalis) - ароматна 
вечнозелена билка, от Средиземно море. Полезните качества на лугата се допълват от 
тези на розмарина, който се ползва за общо укрепване на организма,  при натрупан 
стрес и психическа умора, идеален тонизатор и възвръща чувството за лекота, силен 
антидепресант. Бавно заздравяващите рани заздравяват по-бързо благодарение на 
розмарина.  

Предлага се в разфасовки от 200 мл и 5 литра

Черноморска луга с 
масло от Розмарин

Черноморска луга обогатена с етерично масло от мащерка. Полезните качества на 
лугата се допълват с тези на Мащерката, която помага при, главоболие, нервно 
напрежение, ревматични болки. Билката има противовъзпалително, антибактериално, 
противоспазматично действие. С мащерка може да правите вани при заболявания 
на ставите, мускулите, радикулит, неврит. Ваните с черноморска луга и мащерка са 
ефикасни и при проблемна, мазна кожа и акне.  

Предлага се в разфасовки от 200 мл и 5 литра

Черноморска луга с 
екстракт от мащерка



Съдържа черноморска луга обогатена с етерично масло евкалипт. Полезните качества 
на лугата се допълват с тези на евкалиптовото етерично масло, което  има антисептични 
свойства и е много полезно за лечение на различни рани, язви, изгаряния, ухапвания 
и ожулвания. Етеричното масло от евкалипт се препоръчва и при настинки. То е 
антибактериално, противогъбично, антимикробно, антивирусно, противовъзпалително, 
което го прави част от различни лекарства за лечение на респираторни проблеми. 
Евкалиптовото масло премахва умората, успокоява мускулните болки, премахва 
високата температура.

Предлага се в разфасовка от 5 литра

Съдържа черноморска луга обогатена с масло от гроздови семки. Полезните качества на 
лугата се допълват с тези на маслото от гроздови семки. Съдържа най-силния естествен 
антиоксидант, известен на науката. Има способността да регулира омазняването и е 
сред малкото масла, подходящи за мазна и смесена кожа. Стяга, но не затваря порите!  
Ваните с черноморска луга и масло от гроздови семки успешно почистват кожата, имат 
подхранващо, минерализиращо, почистващо, противовъзпалително, регенериращо, 
успокояващо, хидратиращо и омекотяващо действие, подобряват еластичността на 
кожата, забавят стареенето, регулират мастната секреция. 

Предлага се в разфасовки от 200 мл и 5 литра

Черноморска луга с 
масло Евкалипт

Черноморска луга с 
масло от гроздови 

семки

Съдържа черноморска луга обогатена с какаово масло. Полезните качества на лугата се 
допълват с тези на какаовото масло. То е източник на полезни мастни киселини от които 
кожата има нужда. Много е подходящо за суха и чувствителна кожа, като хидратира в 
дълбочина. Ваните с черноморска луга, обогатени с какаово масло, образуват защитен 
слой върху кожата, благодарение на който тя се запазва овлажнена за по-дълго време. 
Освен това тонизира организма, ускорява кръвообръщението, стимулира клетъчната 
регенерация, има омекотяващо и успокояващо действие върху кожата, предпазва я 
от стареене, хидратира и подхранва. Ароматът на какао снижава нивото на стреса и 
спомага за релакс и наслада на всички сетива. Мощните антиоксиданти в шоколадовото 
масло забавят процесите на стареене на кожата. 

Предлага се в разфасовки от 200 мл и 5 литра

Черноморска луга с 
какаово масло

ЧЕРНОМОРСКА ЛУГА ЗА ФРИКЦИИ И ВАНИНатурални продукти

Черноморска луга обогатена с екстракт от лимон. Полезните качества на лугата 
се допълват с тези на ломона, който е известнен с многото си ползи за здраве 
и красота. Цитрусът съдържа дезинфектанти и действа като естествен лек за 
изчистване на кожата, богат е на витамин C, антиоксиданти и други елементи, 
които помагат за регулиране на киселинността и за премахването на мазнините. 
Лимонът е чудесен за кожата, особено за хора с мазна такава. Разтворът за тяло с 
екстракт от лимон има стягащи свойства, които помагат за елиминиране на излишните 
мазнини и подобряват външния вид на кожата. Прочиства тялото и го освежава.

Предлага се в разфасовки от 200 мл и 5 литра

Черноморска луга с 
екстракт от Лимон

ЧЕРНОМОРСКАТА ЛУГА е краен продукт при солодобива. Получава се от рапата /езерна вода/ на Поморийското и 
Бургарското солено езеро, след изпаряване на водата в солниците и кристализиране на солта. Тя остава над соления 
пласт като гъста течност с жълтокафяв до розов цвят и лек мирис на море

Лугата има  богат минерален и биологичен състав, притежава силно противовъзпалитено действие и успешно се из-
ползва при стоматологични заболявания. Преобладава съдържанието на магнезий, натрий, калций, хлор, бром, сулфа-
ти, хидрокарбонати, много микроелементи, органични вещества и др. 


