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Poklad z Alp
BlaHodárné účinky lázeňskýcH kúr jsou Prověřené 
stovkami let. ale jen málokterou si můžete intenzivně 
vycHutnat v PoHodlí domova. lázeň v alPském 
kamenném oleji Patří k těm výjimečným.

Hodinky prozrazují, že ve vaně ležím 
už půl hodiny. Uteklo to… Rukou roz-
hrnu hustou zlatavou pěnu, do dlaní 
naberu teplou vodu, podobnou ře-
děné kokakole, a dvakrát si v ní 
smočím obličej, 
protože zjemňu-
je pleť. Sprcho-
vání vynechám – 

zbytečně bych z kůže spláchla minerály, 
které se do ní až doteď vstřebávaly.

Báječný pocit! Večerní koupel uvol-
nila unavené svaly, pokožka 

nasála přírodní hojivé látky 
a napětí po dni plném stre-
su zmizelo v trubkách pod 

vanou. Balím se do nahřátého 
ručníku a připadá mi, že všech-

 olej z kamene
Alpský kamenný 
olej se získává 
z olejové 
Břidlice, 
která se těží 
u jezera 
acHensee 
v Tyrolsku.

unikající Plyn putuje do kon-
denzační a chladicí věže a vzniklé 
kapky čeká ještě filtrace a destila-
ce. Z čistého extraktu se pak pod 
přísnou kontrolou míchají v labo-

ratořích přípravky s různými 
koncentracemi účinné 
látky. 

ve výšce 1500 
metrů nad mořem 
ji přepravuje 200 
metrů dlouhá lanovka 
k zásobníkům vysoké 
pece, kde se lámaná 
surovina dále drtí a za-
hřívá na 480 °C.

Pro sPorTovCe 
i mArody

Přípravky s alpským kamenným olejem 
patří k nejúčinnějším pomocní-
kům Při fyzické i PsycHické 
regeneraci. Jsou určené k opako-
vanému a dlouhodobému používání – 

obvyklá kúra pro koupele nebo zábaly je 
alespoň 10 aplikací během 2–3 týdnů. 
Léčivé účinky spočívají v PůsoBení 
směsi minerálních látek, které se do 
těla vstřebávají v horké lázni, prostřed-
nictvím hojivého zábalu nebo vtíráním 
do pokožky. Kombinací přípravků se 

účinky navzájem podporují. 
kamenný olej se používá jako 
doplňková terapie při léčení cHro-
nickýcH revmatickýcH nebo 
degenerativních onemocnění PoHy-
BovéHo aParátu, jako jsou 
chronická polyartritis, artróza, Bechtěre-
vova choroba, chronická degenerativní 
onemocnění páteře, chronické blokace 
a přetažení svalstva. Je vhodný i k ná-
sledné péči po úrazech a sportovních 
zraněních pohybového aparátu. účin-
ky jsou mimořádné.

vídeň

acHensee
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no teplo z koupele prostoupilo hluboko do 
buněk mého těla. Je to jiné než v sauně, asi 
i lepší – intenzivně vnímám nahromaděnou 
energii, která jakoby se dál násobila. Vůbec 
by mě nepřekvapilo, kdyby mi teď teploměr 
ukázal poctivou čtyřicítku. Ale mně je úžasně, 
volně, příjemně unaveně. Zlenivělé nohy mě 
nesou rovnou do postele ke knížce a sklence 

červeného. Užívám si lázeňskou procedu-
ru doma, v pohodlí svého prostoru, kde mě 
nikdo nebude rušit. Líbí se mi, že za léčivou 
koupelí, která pomáhá od bolestí, nemusím 
jezdit bůhvíkam do termálů – stačí, když si 
večer napustím horkou vanu a ponořím se do 
„kamenného“ světa blaženého klidu.

PoHádková relaxace
Co je na téhle koupeli tak jedinečného? Proč 
se na ni tolik těším a proč si v ní vždycky tak 

„Alpský kAmenný olej 
sice nevoní po fiAlkách, 

Ale pomáhá“

skvěle odpočinu? Lahvička s černým olejem 
přece nijak zázračně nevypadá a její obsah 
připomíná spíš mazivo do motoru než hoji-
vý přípravek na ekzémy a bolavá kolena. Ani 
s vůní to není snadné – do růží a levandulí 
má kamenný olej dost daleko, jenomže se mu 
nedá upřít zvláštní přitažlivost. Kdo se v něm 
vykoupe, je lapen do sítí jako pohádková zlatá 
rybka. A užívá si…
„Alpský kamenný olej bych doporučil každé-
mu, koho trápí záněty a kdo má chronické po-
tíže s pohybovým aparátem,“ říká MUDr. Mi-
loslav Kadlec, rehabilitační lékař Fakultní 
nemocnice Královské Vinohrady. „Hodí se 
jako terapie pro zmírnění bolestí kloubů, při 
potížích s artrózou nebo revmatických one-
mocněních. A předepsal bych ho i sportov-
cům na svalovou únavu a lupénkářům na rege-
neraci pokožky. Jen kardiaci a lidé s vysokým 
krevním tlakem, kteří mají teplé procedury 
zakázané, by měli být opatrní. Horká koupel 
se silnými minerály, které pronikají přímo do 
kůže stejně jako při slatinných koupelích nebo 
v termálech, je opravdu jiná než koupel v oby-
čejné vodě,“ dodává MUDr. Kadlec.

← vše s láskou k přírodě. kamenný olej 
se získává ekologickým způsobem.

→ stačí dvě lžíce černého oleje, 
a z obyčejné koupele se stane 

regenerační minerální lázeň.

→

 svalům unaveným po náročné horské 
túře pomůže regenerační koupel nebo 

zábal z kamenného oleje.
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↑ ložiska olejové břidlice objevil 
v alpách už před sto lety vášnivý sběratel 
minerálů a zakladatel rodinné „kamenno-
olejářské“ firmy martin albrecht.

LáZně BeZ LáZní 
díky přípravkům s alpským olejem si 
můžete dopřát lázně v domá-
cím Prostředí. Připravte si třeba 
horkou koupel se třemi lžícemi černého 
oleje, ponořte se do ní a dvacet minut 
odpočívejte... Během léčebné kúry 
průběžně připouštějte teplou vodu, 
aby lázeň nezchladla. Prudkou spr-
chou vytvořte bílou pěnu a nebojte se 
mastných stop na vaně – kamenný 
olej je rozpustný ve vodě a dobře se 
smývá. Po vydatné koupeli si ovšem 
naplánujte ještě minimálně půlhodino-
vou relaxaci. 

síla minerálů
Tmavý minerální olej má za sebou dlou-
hou a napínavou historii. Už v 15. století 
se v Tyrolsku používal jako silné přírod-
ní léčivo a dnes ho uznává biomedicí-
na i klasická věda. Pochází z pravěkého 
moře, na jehož dně se po staletí usazova-
ly zbytky rostlin a živočichů a pomalu se 
přeměňovaly na biologicky hodnotnou 
organickou hmotu. Ta je surovinou pro 
výrobu čistého fosilního oleje, z něhož 
pak v laboratořích vznikají hojivé pří-
pravky. Jsou ryze přírodního původu, 
vyrobené ekologickou cestou, klinicky 
testované, s vysokým obsahem síry a bez 
konzervačních přísad. 
Speciální přípravky s kamenným olejem 
poznáte podle černých lahviček a charakte-
ristické „vůně“: čím koncentrovanější látka, 
tím silnější aroma. Ale sirným odérem se 
nenechte odradit, vždyť bahenní koupele 
a zábaly také nevoní po fialkách… Odmě-
nou vám bude fantastická relaxace, pleť bez 
pupínků a svěží tělo, které zapomnělo, co je 
únava a bolest.  
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