
UMA – balzam  
Kód 3099 

Obsah: 30 ml 
 
Luxusný balzam na báze ikier z jeseterovitých rýb je určený na ošetrenie 
všetkých typov pleti. Regeneruje, vyživuje, reguluje tvorbu mazu, 
spevňuje cievy a má baktericídne a omladzujúce účinky.  
Účinok: 
Intenzívne aktivuje omladzujúce procesy v pokožke, dodáva jej energiu. 
Regeneruje, vyživuje, v mastnej pokožke reguluje nadmernú tvorbu mazu, suchú 
pokožku nevysušuje, spevňuje cievy a má baktericídne účinky. Zvyšuje 
prirodzenú imunitu a tonus pokožky. Vhodný na všetky typy pleti. Okrem toho je 
transdermálny UMA balzam veľmi účinný všade tam, kde je potrebné regenerovať 
tkanivo. 
Upozornenie: Alergici si musia urobiť test v lakťovom zhybe, pretože kaviár je 
silný biologicky aktívny prípravok.  
 
Použitie: Aplikovať na čistú, tonizovanú pokožku tváre a krku.  
Variácie: 
A) Nočný výživný krém na suchú pleť alebo ako regeneračný krém na mastnú pleť 
1x týždenne (na pleť od 20 rokov), 
2x týždenne (na pleť od 30 rokov),  
3x týždenne (na pleť od 40 rokov),  
4x týždenne (na pleť od 50 rokov) 
 
B) Na veľmi unavenú pleť ako výživnú masku alebo ako kúru v kombinácii s 
ďalšími výrobkami: 
1. vrstva MIRRA TOP,  
2. vrstva UMA balzam 
3. vrstva IRIS.  
Vrstvy sa nanášajú na seba, nezmývajú sa. „Maska“ má rýchly kozmetický efekt, 
face-lifting. 
 
C) UMA balzam efektívne pomáha odstrániť spáleniny zo slnka 
1. vrstva TAINA 
2. vrstva UMA balzam 
 
Zloženie:  
emulzný komplex, deionizovaná voda, ikry jeseterovitých rýb, hroznový olej, 
éterické oleje z čajovníka, levandule lekárskej, pakostu, monardy a mäty 
piepornej; vitamín E, epofén (koenzým Q10), beta-karotén  
INCI: Emulsion base No1 (Aqua, Cocos nucifera, Vitis vinifera, Glycerin, Stearic 
acid, Cera alba, Cetearyl alcohol, Glyceryl stearate), Aqua, Roe extract, Vitis 
vinifera – oil, Melaleuca alternifolia oil, Lavandula angustifolia – essential oil, 
Geranium – essential oil, Monarda didyma – essential oil, Mentha piperita – 
essential oil, Tocopheryl acetate, Beta – carotene 

Zo skúseností zákazníkov: 

 Blahodarne pôsobí nielen na suchú, ale aj na mastnú pleť. Pomáha 
znížiť mastnotu a pritom uchovať vlhkosť pokožky. Normalizuje výmenu 
lipidov a vody, póry sa zužujú. Je veľmi efektívny po aplikácii masky OM 
MIRRA.  

 Na zrelú suchú pleť sa odporúča používať balzam 2 – 4krát týždenne 
ako ďalší krém na zlepšenie tonusu, turgoru, zvýšenie účinkov iných 
krémov. Nedráždi a nespôsobuje alergické reakcie, ak nie je 
diagnostikovaná alergia na kaviár.  

 Balzam  má ľahké bieliace účinky, sťahuje póry, vyhládza jemné vrásky.  

 Balzam  sa môže použiť ako maska na tvár. Na vyčistenú pleť sa 
nanesie hrubšia vrstva krému, po 10 - 15 minútach sa odstránia zvyšky 
krému obrúskom (v prípade, ak niečo zostane na pleti) Aplikuje sa 1 - 2 
krát týždenne. Tento postup je účinný ako face-lifting. 

 Na zapálenú pleť s akné sa odporúča balzam v kombinácii s balzamom 
LARGO (3169) (striedať balzamy). 

 Obsahuje 10% kvalitného pravého čierneho kaviáru, spracovaného i 
s placentou. Pri používaní môžeme cítiť počas 5 minút ľahké 
poštipkávanie – je to v poriadku – krém pracuje. 

 Balzam má silné účinky na spevnenie kapilár, výrazne zlepšuje 
mikrocirkuláciu, znižuje priepustnosť kapilár, má analgetické a 
posilňujúce efekty.  

 Pomáha vstrebávať mílie, abscesy, aterómy pomáha hojiť poranenie, 
má antibakteriálne, protizápalové účinky.  

 Prispieva k urýchleniu epitelizácie pooperačných stehov u 
gynekologických pacientok. V spojení s balzamom STIMUL(3164) 
zmenšuje jazvy.  

 Balzam má arómoterapeutické účinky, tj. upokojujúci účinok na 
centrálny a periférny nervový systém.  

 Balzam sa môže používať v chiropraktike, akupunktúre, akupresúre pri 
odstraňovaní zápalových procesov. Pomáha regenerovať chrupavky a 
šľachy.  

 Silný regeneračný účinok balzamu je vhodné využiť pri liečbe popálenín 
a omrzlín, intenzívnejšie liečenie traumatických rán a odrenín. UMA - 
balzam potláča zápaly, podporuje vstrebávanie infiltrátov.  

 Použitím UMA - balzamu na čerstvé rany sa po zahojení nevyskytujú 
takmer žiadne jazvy. Veľmi účinné spojiť s balzamom STIMUL (3164).  

 Balzam sa odporúča použiť po odstránení materského znamienka.  

 Efektívne odstraňuje biele pupienky, drobné materské znamienka, 
nezhubné papilómy a kožné výrastky pri kombinácii UMA - balzam a 
STIMUL (3164). Nanáša sa 5-7 krát denne.  

 Úspešne pomáha pri liečbe atrofických vredov.  

 Môže sa použiť na absorpciu cýst na ďasnách. Aplikovať 5-7 krát 
denne.  

 Môže sa použiť na prevenciu zápalov, vrátane parodontózy.  


