
 

IČ 27257533 VP Select s.r.o., Praha 2, Vinohradská 48, PSČ 120 00 info@mumioaltay.eu 

   Společnost zapsaná: C108147 vedená u Městského soudu v Praze 

www.mumioaltay.eu 

 

 

 

Mumio – Přírodní maska na vlasy 

Teplota směsi při míchání musí být regulována tak, aby nepřesáhla 40 stupňů Celsia. 

Recept №1.  

Čistící revital voda na vlasy 

před mytím. 

Mumio 2 gramy rozpustit v 300 ml 

vlažné vody. 

 

Mumio 2 gramy + 300 ml vlažné 

vody.  

Aplikovat rozprašovačem 2 hodiny 

před mytím vlasů. 

Recept №2.  

Maska na vlasy - univerzální  

 

 

Smíchat 100 gramů jogurtu a 

lopuchový olej  30 kapek. Pak 

přidat 3 gramy Mumia 

rozpuštěného v polévkové lžíci 

teplé vody. 

 

Jogurt 100 gramů + Lopuchový 

olej 30 kapek + Mumio 3 gramy 

(rozpuštěné v čajové lžičce teplé 

vody).  

Nanést od kořenů vlasu až ke 

koncům vlasů. Účinek je maximální, 

pokud je maska ponechána na 

celou noc. Pokud není taková 

možnost, masku nechat působit na 

hlavě alespoň 3-4 hodiny. Pak 

opláchnout vlažnou vodou. 

Recept №3. 

Maska na vlasy - léčba 

 

 

Tato maska se používá k léčbě 

poškozených vlasů, doporučuje se 

ji aplikovat 3-4 krát týdně na vlasy 

po dobu 2 měsíců. Pak je nutné 

nechat vlasy relaxovat 2-3 týdny. 

Po této době můžete používat 

novou masku. 

Glycerol 1 čajová lžička + ricínový 

olej 2 polévkové lžíce + Mumio 2 

gramy + 1 žloutek.  

Všechny přísady  dobře promíchat. 

Aplikovat je nutné na suché vlasy 

od kořínků ke koncům. Maska v 

tomto složení, se musí nanášet 3-4 

krát týdně. 

 

Masku nechat působit na hlavě 

alespoň 1 hodinu. Pak opláchnout 

vlažnou vodou. 

Recept №4.  

Maska na vlasy - léčba vážné 

poškození 

 

 

Pro velmi poškozené vlasy se 

používá maska ze smetany, mumia, 

másla a citronové šťávy.  

Smetana 4-5 polévkové lžíce + 

ricínový olej 1 čajová lžička + 

citronová šťáva 10 kapek + Mumio 

2 gramy.   

Aplikovat je nutné na suché vlasy 

od kořínků ke koncům. Maska 

aplikovat  3-4 krát týdně. 

 

Masku nechat působit na hlavě  35-

40 minut. Pak opláchnout vlažnou 

vodou. 
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Recept №5.  

Maska na vlasy - regenerace, 

vitalita 

 

 

Přirozená regenerace vlasů, obnova 

růstu, proti padání vlasů. 

Uvařit odvar z ovesných vloček 4 

lžíce +  200 g vroucí vody, nechte 

30 minut vařit. Scedit odvar + 3 

polévkové lžíce zakysané smetany, 

povařit. Odstavit a chladit pod 40 

stupňů Celsia. Po snížení teploty 

přidat 1 polévkovou lžíci olivového 

oleje + 2 gramy Mumia.   

Odvar z ovesných vloček 200 ml + 

3 polévkové lžíce zakysané 

smetany + 1 polévková lžíce 

olivového oleje + Mumio 2 gramy.  

Všechny přísady  dobře promíchat. 

Aplikovat je nutné na suché vlasy 

od kořínků ke koncům. 

 

Masku ponechat působit na 

hlavě  40-45 minut. Pak opláchnout 

vlažnou vodou. 

Recept №6.  

Maska na vlasy - vitalita 

 

 

Rychlá obnova - vitalita. 

 

Smíchat 2 polévkové lžíce 

konopného oleje, 1 polévková lžíce 

medu, Mumio 2 gramy, 1 

polévková lžíce mrkvové šťávy.  

Všechny přísady  dobře promíchat. 

Aplikovat je nutné na suché vlasy 

od kořínků ke koncům. 

 

Masku ponechat působit na 

hlavě  40-45 minut. Pak opláchnout 

vlažnou vodou. 

 

Recept №7. 

Maska na vlasy - vlasové 

kořínky 

 

 

Smíchejte dvě celá vejce se lžičkou 

medu. Pak přidejte mumio a 

míchejte do hladka. Masku 

aplikujte od kořenů po konce vlasů. 

Pokrýt celou hlavu.  

 

2 celá vejce + 1 polévková lžíce 

medu + Mumio 3 gramy.  

 

Masku ponechat působit na hlavě 

60 minut. Potom opláchnout vlasy  

teplou vodou a šamponem. 

 

 

 

 


