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Mineraler som finns i Döda havet och deras egenskaper 
Döda havet innehåller totalt 27 mineraler och föreningar som hjälper hudens vitala 
funktioner. 12 av mineralerna är unika och finns endast i Döda havet.  

Här är en lista på några av de mineraler som återfinns i Döda havets vatten: 

Bitumen 

Saltet Bitumen är naturlig tjära som fungerar som ett anti-inflammatoriskt medel. Är viktig för 
cellernas ämnesomsättning. 

Brom 

Avslappnande och lugnande effekt. Stimulerar den naturliga återuppbyggnadsprocessen. 

Bromid 

Antiseptisk. Ansvarar för cellernas ämnesomsättning och stimulerar läkningsprocessen. 
Bromidkoncentrationen i dödahavssalt är 50 gånger högre än vanliga salter, vilket bidrar till 
deras mycket avslappnande effekt. 

Jod 

Nödvändigt för cellernas ämnesomsättning. 

Kalcium 

Stärker cellmembranen, påskyndar hudens cellmetabolism, är viktigt för sårläkning och 
infektionsbekämpning, hjälper till att rengöra porerna Skyddar huden från torrhet. Deltar i 
bildandet av hudens eget antioxidantsystem. Skyddar från en för tidig åldrandeprocess. 

Klor 

Nödvändig för att upprätthålla en fungerande cellmetabolism och syrabalansen i kroppen. 

Krom 

Främjar frisk hud och ett sunt cirkulationssystem. 

Kvarts 

Främjar bildandet av kollagen, förbättrar hudens elasticitet och tjocklek. 

Litium 

Lindrar hudsjukdomar som psoriasis, bidrar till att förlänga cellens livslängd. 

Magnesium 

Absorberas lätt genom huden. Vattnet i Döda havet har tio gånger högre halt av magnesium 
än något annat havsvatten. Den höga halten av magnesium lugnar och läker huden 
förebygger snabbt rodnad, klåda och irritationer. Magnesium stärker och skyddar  
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cellmembranen och hjälper till att reparera skador på cellkärnan. Låg magnesiumhalt är 
förknippad med ett påskyndat åldrande av huden. Fuktighetsgörare.  

Mangan 

Ökar reproduktionen av antioxidanter och skyddar cellerna från skador. För lite mangan kan 
orsaka hudirritation. Bildar byggstenar i bildandet av frisk hud. 

Metyl 

Stimulerar den naturliga hudföryngringsprocessen, fungerar som en naturlig antibiotika som 
hjälper till att bli av med obehag i samband med hudsjukdomar. 

Natrium 

Hjälper till att bekämpa fria radikaler som bildas i huden, mjukar upp, förebygga hudens 
åldrande. Förbättrar ämnesomsättningen i cellen. Natrium tar bort döda hudflagor och 
förbättrar dess permeabilitet. Efter att ha trängt in i huden, binder de vattnet och skapar en 
känsla av smidighet. Idealisk för mycket torr hud. 

Selen 

En antioxidant som skyddar cellmembran, är viktig för att upprätthålla vävnadens elasticitet, 
skyddar mot torrhet och mjäll. Brist på selen leder till för tidigt åldrande av huden, eksem och 
psoriasis. 

Strontium 

Spelar en viktig roll i bildandet av bindväv. Förebygger klåda. Minskar hudirritation och 
inflammation. 

Svavel 

Förtjänar titeln ”skönhetens mineral” i sitt bidrag till cellförnyelseprocessen. Svavel är en 
antiseptisk substans som dödar bakterier och svamp. Bekämpar sjukdomar som mjäll. 
Eksem, psoriasis och olika inflammationer. Viktigt för kollagensyntes som bidrar till en jämn 
och mjuk och frisk hud. 

Zink 

Antioxidant hjälper till vävnadsreparation och sårläkning, spelar en viktig roll i bildandet av 
kollagen och elastin och cellförnyelse. Hjälper till att förhindra akne. Låga zinknivåer - i 
samband med hudsjukdomar. Deltar i läkning av skadad vävnad. 
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