
PELL	  AMAR	  COSMETICS	  
"Domnul	  este	  Cel	  ce	  din	  pământ	  a	  facut	  leacurile,	  iar	  

omul	  ințelept	  nu	  le	  disprețuiește"	  	  
(ințelepciunea	  lui	  Isus,	  fiul	  lui	  Sirah,	  38,	  Vechiul	  Testament)	  	  



Disclaimer:	  
	  Nu	  sunt	  in	  acest	  moment	  si	  nici	  nu	  consider	  ca	  ar	  putea	  exista	  un	  

poten@al	  conflict	  de	  interese	  in	  legatura	  cu	  aceasta	  prezentare.	  

	  
Dr.	  Laura	  Maria	  Condur	  

MEDIC	  PRIMAR	  MEDICINĂ	  DE	  FAMILIE	  

	  
ü Rezident	  geriatrie-‐gerontologie	  
ü Doctorand	  in	  ș@ințe	  medicale	  

	  



BRAND	  AUTENTIC	  ROMÂNESC	  	  
	  TRADIȚIE	  SI	  INOVAȚIE	  

•  Doctorul  Ştefan  Ionescu-‐Călineş5  s-‐a  născut  pe  24  
septembrie  1922,  în  localitatea  Drăgăneş5-‐Vlasca,  jud.  
Teleorman.  

•  A  absolvit  Facultatea  de  Medicină  din  Bucureş5  în  anul  
1947.    În  anul  1949  şi-‐a  susţținut  teza  de  doctorat,  
obţținând  diploma  de  doctor  în  medicină  şi  chirurgie.  

•  A  desfăşurat  o  bogată  ac5vitate  ş5inţțifică,  devenind  în  
1977  expert  ONU  pentru  dezvoltarea  centrelor  de  
reabilitare  şi  primul  medic  din  lume  care  a  obţținut  un  
extract  pur  din  nămoluri  terapeu5ce.	  

•  A  publicat  peste  50  de  lucrări  ş5inţțifice,  par5cipând  la  
congrese  şi  reuniuni  pres5gioase  din  întreaga  lume.  



BRAND	  AUTENTIC	  ROMÂNESC	  
TRADIȚIE	  SI	  INOVAȚIE	  

•  Este  membru  al  Ins5tutului  Memorial  "Hahnemann"  din  
SUA,  membru  al  Congresului  Interamerican  de  
Medicină  şi  Chirurgie  şi  Preşedinte  al  primului  Congres  
de  Turism  şi  Sănătate  de  la  Havana.  

•  Specialist  în  balneo-‐fizioterapie  şi  recuperare,  din  1960  
a  condus  Centrul  Pell-‐Amar  situat  în  Hotelul  "Parc"  din  
Bucureş5,  coordonand  şi  12  staţțiuni  termale,  unde  a  
aplicat  propriile  terapii  pe  bază  de  extracte  din  nămol.

•  Invenţția  doctorului  Ştefan  Ionescu-‐Călineş5,  realizarea  
extractului  de  nămol  prin  metode  strict  fizice,  cu  
concentrarea  tuturor  proprietăţților  acestuia  şi  
atomizarea  lui,  a  făcut  posibilă  o  adevărată  explozie  a  
turismului  de  sănătate  pe  meleagurile  româneş5.



EXTRACT	  PELL	  AMAR 
INGREDIENT	  TERAPEUTIC	  

Denumirea INCI: Mineral Salts and Amino Acids 
 
Caracteristici:  
     

Ø  pulbere alba 
Ø  fără conservanți 
Ø  100% natural 

	  
	   	   	   	   	   	   	   	  	  



EXTRACT	  PELL	  AMAR	   
COMPOZITIE	  CHIMICA	  

Săruri	  minerale/100g	   
K	  	  -‐	  0.003 	  fosfați	  -‐	  0.76mg	  
Ca-‐	  0.041 	  	  sulfuri	  -‐11.6	  g	  	  
Mg-‐0.222 	  	  cloruri	  -‐37.3g	  	  
Se	  –	  0.003 	   	  	  
B	  –	  0.029	  

Aminoacizi	  g/100g	  
Lizina 	   	  0.043	  
Alanina 	  0.441	  
Treonina 	  0.036	  
Glicina	   	  0.028	  
	  
	  
	  
	  

	   	   	   	  	  



EXTRACT	  PELL	  AMAR	   
Complex	  mineral-‐organic:	  

Ø  	  An@-‐inflamator	  
Ø  	  An@algic	  
Ø  	  Miorelaxant	  
Ø  	  Vasodilatator	  
Ø  	  Biotrofic	  
Ø  	  Anabolizant	  
Ø  	  Regenera@v	  
Ø  	  Bacteriosta@c	  	  
	   	   	   	   	   	   	  	  



EXTRACT	  PELL	  AMAR	   
Aplicații	  

 	  
În	  aplicații	  externe,	  prin:	  
ü  Masaj	  cu	  creme	  sau	  gel	  
ü  Băi	  cu	  spumant	  sau	  săruri,	  

	   Complexul	  mineral-‐organic	   Pell	   Amar	   acționeaza	   prin	   intermediul	  axului	  
neuroendocrin	   cu	   efect	   general	   de	   refacere	   psihosoma@că,	   inducând	   o	  
stare	  de	  relaxare	  benefică	  pentru	  trup,	  minte	  si	  suflet.	  



ORGANIC	  SPA 

q  Gel anticelulitic 
 
q  Spumant de baie 
 
q  Sare de baie 
 
q  Cremă de corp/masaj 



GEL	  ANTICELULITIC 

Beneficii:	  
	  
Ø  Netezește	   pielea	   si	   estompează	   aspectul	   de	   coajă	   de	  

portocală,	  regenerează	  țesutul	  ,	  reface	  fermitatea	  .	  
Ø  S@mulează	   lipoliza	   in	   interiorul	   adipocitelor,	  

descompunând	   grăsimile	   și	   contracarând	   formarea	  
acizilor	  grași	  nesaturați	  	  

Ø  Îmbunatațeste	   microcirculația	   limfa@că	   și	   venoasă,	  
ajutând	  la	  eliminarea	  produșilor	  de	  	  lipoliză	  

Ø  Restructurează	  țesutul	  conec@v,	   favorizează	  hidratarea,	  
regenerarea	  fibrelor	  de	  colagen	  și	  a	  elas@nei	  

Ø  Stopează	  efectul	  citotoxic	  al	  radicalior	  liberi	  
	  



GEL	  ANTICELULITIC 
Principii	  ac@ve	  
	  
Ø  Extract	  Pell	  Amar	  
Ø  Complex	   an@celuli@c	   de	   natură	   vegetală	   și	   de	  

biosinteză-‐	   maltodextrină,	   cafeină,	   extract	   Paullina	  
Cupana,	   carni@nă,	   acid	   cisteic,	   pantethein	   sulfonat,	  
celuloză	  microcristalina	  -‐	  

Ø  Mentol	   legat	   de	   o	   moleculă	   de	   silanol	   –	   efect	  
răcoritor	  

	  
Se	   recomandă:	   	   u@lizarea	   zilnică	   dimineața	   si	   seara,	  

masând	   usor	   pe	   pielea	   curată	   până	   la	   absorbția	  
completă.	  	  Nu	  lasă	  pielea	  grasă.	  



CREMA	  DE	  CORP 

•  Cremă	  onctuoasă,	  special	  concepută	  pentru	  masaj	  
•  Ca@felează	  și	  regenerează	  pielea	  

Principii	  ac@ve	  
ü  Extract	  Pell	  Amar	  
ü  Amestec	  emolient	  de	  uleiuri	  vegetale	  

	   	  -‐	  ulei	  de	  migdale,	  
	   	  -‐	  ulei	  de	  portocale,	  
	   	  -‐	  cu	  adaos	  de	  unt	  de	  shea	  și	  capsule	  cu	  vitamina	  E.	  

Recomandată:	  	  pentru	  masaj	  corporal	  si	  facial	  



SPUMANT	  DE	  BAIE 
•  Un	   produs	   creat	   pentru	   a	   contribui	   la	   menținerea	  

sănătații	   și	   funcțiilor	   pielii;	   pentru	   a	   s@mula	   circulația,	  
pentru	  a	  induce	  o	  stare	  de	  relaxare	  si	  prospețime	  și	  nu	  
in	  ul@mul	  rând	  pentru	  a	  ne	  ajuta	  la	  eliminarea	  stresului	  
co@dian.	  

Principii	  ac@ve:	  
ü  	  Extract	  Pell	  Amar	  
ü  	  Extract	  Lavandă	  
ü  	  Agenți	  de	  spumare	  
	  	  



SARE	  DE	  BAIE 

•  Produs	   inspirat	   de	   ritualurile	   de	   purificare	  	  
bazate	   pe	   proprietațile	   deosebite	   ale	  
cristalelor	  de	  sare.	  

	  
BENEFICIILE	  	  PRODUSULUI:	  
ü  	  Ameliorează	  durerile	  musculare	  și	  reuma@ce	  
ü  	  Efect	  an@sep@c	  ușor	  
ü  	  Elimină	  stresul	  co@dian	  



 
	  

q Gel	  răcoritor	  
	  
q 	  Cremă	  revulsivă	  



 

Principii active 
Ø  Extract Pell Amar  

  Poate fi utilizat pentru tratarea şi ameliorarea:  
 - diverselor forme de reumatism (cronic degenerativ, inflamator în 

perioada neevolutivă, abarticular); 
 - boli ale nervilor periferici (nevralgii diverse, plexalgii); 
 - sechele dureroase după traumatisme, accidente (fracturi, entorse, 

luxaţii), intervenţii chirurgicale ortopedice. 
Ø  Extract din scoarţă de salcie - conţine taninuri, ceară, derivaţi de natură 

flavonică, săruri minerale, salicilaţi - acţiune decongestivă, astringent.  
 
Mod de utilizare: 
 
•   Produsul se aplică direct pe zonele dureroase masând uşor. 
•  Aplicarea poate fi asociată, la indicaţia medicului, cu alte proceduri de 

fizioterapie.  
•  Testele dermatologice au demonstrat o tolerare perfectă a produsului. 



 
Principii active 
 
Ø  Extract Pell Amar - sursă naturală de energie pentru piele - compoziţia 

complexă conferă virtuţi terapeutice de mare valoare: antiinflamator, 
antialgic, vasodilatator periferic, regenerativ, decontracturant, biostimulator.  
  Poate fi utilizat pentru tratarea şi ameliorarea:  

 - diverselor forme de reumatism (cronic degenerativ, inflamator în 
perioada  neevolutivă, abarticular); 

 - boli ale nervilor periferici (nevralgii diverse, plexalgii); 
 - sechele dureroase după traumatisme, accidente (fracturi, entorse, 

luxaţii),  intervenţii chirurgicale ortopedice. 
Ø  Extract din scoarţă de salcie - conţine taninuri, ceară, derivaţi de natură 

flavonică, săruri minerale, salicilaţi - acţiune decongestivă, astringent.  
 
Mod de utilizare: Produsul se aplică direct pe zonele dureroase masând 

uşor.  Aplicarea poate fi asociată, la indicaţia medicului, cu alte proceduri 
de fizioterapie. Testele dermatologice au demonstrat o tolerare perfectă a 
produsului. 

 



 

q  Nămol terapeutic 
q  Spumant de baie 
q  Sare de baie                      
q  Gel anticelulitic 
q  Cremă de corp 
q  Cremă therapy 
q  Gel therapy 



 
 
Se recomanda in cura externă, pentru: 
•  reumatismul cronic degenerativ (artroze ale coloanei vertebrale, șold, genunchi, 

mâini, picioare);  
•  reumatism inflamator cronic  stabilizat biologic (spondilită anchilozantă, 

poliartrită reumatoidă, artrită psoriazică);  
•  reumatism abarticular(tendinite, tenosinovite, burșite);  
•  afecţiuni posttraumatice ale aparatului locomotor;  
•  afecţiuni neurologice cronice periferice (leziuni nervi periferici);  
•  afecţiuni dermatologice (psoriazis, eczeme cronice);  
 
Terapia cuprinde:  
•  împachetarea cu nămol: cantitatea poate varia de la caz la caz, la o 

împachetare totală cu nămol sunt necesare 4-6 kg, astfel încât stratul să nu 
depașească 2-3 cm;  

•  baia cu spumant si sare Pell Amar (de preferat in cadă cu sistem Stanger): 
aproximativ 10-15 minute, 1 pliculeț de sare de baie la 40 litri de apă, 2 gradatii 
flacon spumant de baie la 40 de litri de apă;  

•  reactie sudorală sub pătură – 30/40 de minute;  
•  masaj tonifiant cu produse din gama Pell Amar, după caz (cremă de corp, 

ulei bază pentru masaj, cremă therapy, gel therapy). 
 
De asemenea, nămolul se poate utiliza in masaje corporale, in combinație cu uleiuri 

vegetale, cu alge, sau ca atare pe zonele afectate. După utilizare, se 
indepartează cu apă caldă  

Terapii Pell Amar cu namol: 



 

•  Terapia cu nămol presupune o bună funcționare a sistemului 
cardio-vascular si renal. Dacă aceste condiții nu sunt indeplinite, se 
vor face aplicații parțiale pentru ca organismul să fie supus unui 
impact moderat.  

•  De asemenea, este interzisă celor care suferă de cardiopatie 
ischemica, neuropatie sau insuficientă renala.  

•  Nu se recomandă nici persoanelor care suferă de TBC, epilepsie, 
hipertiroidism sau tumori maligne.  

•  Nămolul nu se recomandă nici persoanelor cu varice, flebită sau ulcer 
varicos, precum și femeilor insărcinate și celor aflate in primele zile de 
menstruație. 



 
	  SPONDILOZĂ CERVICALĂ 
-  Galvanoionoforeză cu soluţie Pellamar 0,5%, timp de 20 minute, intensitatea de 10-20 mA; 
aplicarea electrodului pozitiv zona cervicală şi electronegativ zona frontală;  
-  Masaj cu Crema Therapy Pellamar timp de 15 minute;  
-  Ultrasonoterapie paravertebrală cu aplicaţie de Gel Therapy Pellamar, 4-6 minute, intensitatea 
de 0.6-0.8 W/cm.  
 
SPONDILOZĂ DORSOLOMBARĂ 
- Galvanoionoforeză cu soluţie Pellamar 1%, timp de 20 minute, intensitatea de 6-10 m A; cei doi 
electrozi aplicaţi de o parte şi de alta a coloanei vertebrale; 
- Baie generală cu Spumant de Baie Pellamar timp de 30 minute, la 38 grade C; 
- Aplicare locală de Gel Therapy Pellamar de trei ori pe zi; în radiculalgii, aplicarea gelului se face 
pe întreg traiectul dureros al membrului inferior.  
 
PERIARTRITĂ SCAPULOHUMERALĂ 
- Galvanoionoforeză cu soluţie Pellamar 1 %, timp de 20 minute, intensitatea de 10-12 m A; 
catodul în regiunea suprascapulară şi electrodul negativ pe suprafaţa anterioară a muşchiului 
deltoid;  
- Ultrasonoterapie cu Gel Therapy Pellamar timp de 5 minute cu 1W/ cm²;  
- Masaj cu Cremă Therapy Pellamar 20 minute în regiunea cervico-scapulară.  
 
COXARTROZĂ  
- Baie generală cu Spumant de Baie Pellamar 20 minute;  
- Masaj cu Cremă Therapy Pellamar 15 minute;  
- Aplicare de Gel Therapy Pellamar urmată de Diapulse 10 minute, 600 impulsuri la intensitatea 6 

 
*Pentru obţinerea soluţiei pentru galvanoionoforeză se foloseşte apă distilată.  
  

 




