
O Poder das Argilas 

Como atua e para que serve a Argila??? 

Colocadas sobre a pele na região a tratar, os minerais da argila são 

absorvidos e atuam em diversas frentes, regenerando as células, atuando 

como anti-inflamatórias, estimulando a drenagem linfática. 

 A argila funciona como agente de desintoxicação e de regeneração física. 

 

A argila: 

 Absorve; 

 Refresca; 

 Purifica; 

 Cicatriza; 

 Acalma as dores; 

 

A argila é fonte de energia, esta tem capacidade de transmitir energia 

para o nosso organismo, melhorando a nossa energia vital. A terra fica 

impregnada de energia solar por ela acumulada, torna-se assim rica em 

magnetismo e radioactividade benéficas ao nosso organismo. 

 

Propriedades da Argila verde: 

 Excelente absorvente de toxinas; 

 Diminui inchaços; 

 Analgésicas; 

 Cicatrizantes; 

 Antissépticas; 

 Bactericidas; 

 Esfoliante; 

 



A argila está indicada para: 

 Problemas de ácido úrico; 

 Acne; 

 Traumatismos; 

 Entorses; 

 Reumatismo; 

 Inflamação do Nervo ciático; 

 Dores crónicas; 

 Osteoporose; 

 Artroses; 

 Artrite reumatoide; 

 Osteoartrite; 

 Queimaduras; 

 Problemas dermatológicos; 

 

Previna-se contra a Osteoporose! 

A argila combina elementos tais como cálcio, fosforo, magnésio e flúor, 

imprescindíveis no tratamento na descalcificação óssea. Experimente o 

poder das Argilas! 

  

Conheça os benefícios das argilas, através dos seus constituintes: 

 Ferro - Indicado em situações de reumatismo; 

 Alumínio - Propriedades cicatrizantes, anti-inflamatórias; 

 Cobre - Anti-inflamatório; 

 Enxofre - Indicado em abcessos; 

 Fosforo - Indicado em fraturas; 



A argila é composta por dezenas de minerais, que também existem no 

corpo humano, mas geralmente encontram-se em baixa concentração no 

organismo. 

O Silício que é obrigatório no tratamento da artrose. 

Sabia que é o principal constituinte o silício é o principal constituinte da 

argila???????? 

 

A utilização da Argila como terapia é tão antiga como o Homem. De forma 

intuitiva o homem primitivo reconheceu o Poder Curativo da Argila, 

utilizando para os mais diversas situações. 

 

Utilizar a Argila em sinergia das plantas! O resgate da sabedoria ancestral! 

  

https://www.facebook.com/536191193206999/photos/pcb.585957174897067/585957091563742/?type=3
https://www.facebook.com/536191193206999/photos/pcb.585957174897067/585957091563742/?type=3

