
 

VÝROBA KOUPELOVÉ SOLI 
 

CO BUDEME POTŘEBOVAT: 
 

- různé druhy přírodních koupelových solí dle libosti – 

kamenná, mořská, sůl z černého moře, himalájská… 

- různé druhy sušených bylinek (levandule, plátky růží, 

heřmánek, lípa, máta…) 

- atestovaná přírodní barviva a esence k solím  

- celofánový sáček nejlépe se složeným dnem 

- stužky, mašličky, dekorace… 
 

NÁVOD: 
 

1. Abychom nabarvily sůl do potřebných odstínů (v našem případě 

fialový odstín levandule), použijeme k tomu sáček, ve kterém sůl 

koupíme (případně nějaký jiný pevnější igelitový sáček). Přímo do 

pytlíku plného cca do poloviny soli (bílé kamenné či mořské 

s drobnými krystalky) kápneme pár 

kapek barviva a pár kapek esence. Sáček 

uzavřeme (gumičkou, případně jen pevně 

stlačíme prsty) a protřepáváme tak dlouho, dokud sůl není dle přání obarvená. 

Je lepší mít v sáčku více volného místa, aby sůl měla v pytlíku místo pro 

promíchání se s barvou. Obarvená sůl by měla vypadat cca tak, jako na 

přiloženém obrázku. V tuto chvíli máme o jeden druh soli navíc.  

 

2. Nyní si otevřeme celofánový pytlík (dno rozložíme) a sypeme do 

něj jednotlivé druhy soli do vrstviček, prokládáme sušenými bylinkami 

tak, aby nám jednotlivé druhy soli a bylinek dělaly různé vrstvy, které 

by měly mít výšku cca okolo 1-2 cm, aby pěkně vynikly – mohou být ale 

samozřejmě i menší.  Na plnění sáčku je lepší použít velkou polévkovou 

lžíci. Po naplnění utáhneme stužkou, můžeme přidat ozdobnou visačku, 

zdobení atp. 

 

POUŽITÍ:  

Do vany (asi 100 l vody) nasypte 150 - 200 g soli (pro léčebné účely až 500 g), 

rozpusťte ve vodě teplé cca 37-45 stupňů C, ponořte se do vany a 

relaxujte. Ve vodě nezůstávejte déle než 15-20 minut. Po koupeli se 

opláchněte vlažnou vodou. Nepoužívejte mýdlo. Relaxujte dalších 10-15 

minut v teple. Slaná koupel nejen, že zbaví tělo únavy a příjemně osvěží, ale navíc 
vyplavuje z těla škodliviny, zlepšuje krevní oběh a doplňuje organizmu minerální látky. Odstraňuje či zmírňuje otoky 

dolních končetin, uvolňuje křeče a bolesti kloubů. Účinky koupele se zvyšují přidáním bylinek.  
 

Ludmila Drozdková  
  www.amaluska.cz 

 

Tento postup je součástí projektu EUROPLANTS. 
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