
 

 

                                                     Lékařské dobrozdání 

    

Přírodní jodido-bromidová koupelová sůl - čistě přírodní 

výrobek, vhodný pro domácí léčbu. 
 

Použití: 

1. Koupele                        3. Kloktání 

2. Obklady                       4.  Inhalace 

                                            5.  Irrigace (výplachy) 

   

Jód je životodárný prvek. 
Přírodní jodido-bromidová sůl HALIT® „darkovského typu“ je  získávána v podobě jodido-bromidové 

solanky z hlubin naší země. Místa, která byla zalitá mořem, se stala základem dnešních zdrojů jodido-

bromidové minerální vody. (vlivem tzv. třetihorního vrásnění zemské kůry). 

 

Zprvu empirií a později na základě vědeckých výzkumů byly zjištěny léčebné účinky této vody. A tak více 

než 130 let slouží tato léčebná voda k upevňování zdraví v lázních Darkov, později v Klimkovicích, 

Hodoníně. Jsou však i jiná místa v Evropě, kde lékaři s úspěchem využívají tohoto přírodního zdroje. 

Produkce soli v solivaru je jedinečná v tom, že z načerpané minerální vody z ní dovede přírodní cestou 

vyrobit léčebnou přírodní sůl s obsahem jodidů a bromidů, která je distribuována i do zahraničí. 

 

Je skutečností, že účinek jodido-bromodové solanky přímo v lázeňském prostředí je unikátní, ale i náš 

způsob dodávání léčivé soli do Vašeho domu, zařízení i na vzdálenost mnoha set kilometrů, dovede 

lázeňské prostředí do jisté míry nahradit. Nejenže v podobě koupelí celkových, částečných či obkladů 

simuluje lázeňskou léčbu, ale tato lázeň není pak časově limitována a je podstatně levnější a uskutečňuje 

se ve známém „domácím prostředí“. 

 
Jodido-bromidová solanka obsahuje především velké množství soli, která již sama dovede působit 

blahodárně a je nezbytná pro naší látkovou výměnu. (Další prvky: Na, Ca, Mg, Fe, Br,  atd). 

 

Avšak tím nejdůležitějším prvkem je JÓD, o jehož léčivých účincích ví světová věda již od roku 1811. 

Bez tohoto prvku není možný náš život. Z přírodní takto vyrobené soli jej obdržíme ve formě jodidů, kdy 

při smíchání této soli s pitnou vodou teploty max. 38 st.C se uvolní elementární jód, který pak 

vstřebáváme nejvíce sliznicemi, kůži a především vdechováním vodních par se vzduchem. Tato 

ozdravná lázeň, či obklad, obsahuje ještě množství dalších prvků-viz chemické složení soli, které jako např. 

brom, uklidňují naši nervovou soustavu. 

 

Přesto, že světový farmakologický průmysl dovede vyrobit a dodat léky různých složení a účinků, zatím 

nikdo na světě nedovedl vytvořit tak účinnou minerální jodido-bromidovou „solanku“ a tak účinnou sůl 

pro ambulantní léčbu dodávanou a dosud lékařskou veřejností málo doceňovanou, přírodní jodido-

bromidovou sůl, jejíž výroba a distribuce je zajištěna. 
Proto tak zdůrazňujeme přírodní zdroj léčebný (bez dalších vedlejších vlivů), protože naše klasická 

medicína je přímo přesycená umělými chemickými preparáty. (přírodní jodido-bromidová sůl stále ještě 

čeká na své medicínské, ale i ekonomické zhodnocení). 

 

Účinek přírodní jodido-bromidové soli: 

Můžeme potvrdit, že účinek přírodní jodido-bromidové soli – darkovského typu podávané v podobě 

celkových nebo částečných koupelí, v podobě obkladů a případně inhalace, je především v celkovém 

působení na látkovou přeměnu a to především přes štítnou žlázu a systém žláz s vnitřní sekrecí.  

 

Má přímý vliv na strukturu a funkci stěny cévní a tím ovlivňuje příznivě krevní oběh. Tedy přímo 

ovlivňuje hypertensi, příznivě ovlivňuje krevní srážlivost. 



 

Aplikace roztoku přírodní jodido-bromidové soli má také resorbční schopnost, čili intenzivně pomáhá 

při vstřebávání výpotků, krevních podlitin a výronů tím, že zlepší cirkulační poměry v nemocných 

tkáních a napomáhá jejich regeneraci. Dále jsou to lékařem doporučované indikace při onemocněních 

pohybového aparátu, ať již nemocných kloubů, svalů, šlach a povázek, včetně páteře. Tyto nemoci 

mohou být způsobeny zánětem, úrazem, mohou být vrozené nebo získané, dále pak chronické, 

degenerativní. I přestože přírodní jodido-bromidovou sůl  neřadíme mezi léčiva, je nezbytné, aby byla 

tato správně indikována, správně dozována a správně podávána. 

 

Jodido-bromidová přírodní koupelová sůl je tedy doporučována k použití jako preventivní a 

podpůrný prostředek, který příznivě ovlivňuje léčbu: 

 Pohybového ústrojí, stavy po operacích na pohybovém ústrojí, stavy po úrazech, pohmožděniny, 

 Krevních podlitin, zlomenin ve fázi hojení 

 Opotřebení kloubů, jak velkých, tak drobných 

(revmatismus, choroba Bechtěrevova, arthrosy) 

  Zánětů horních cest dýchacích – akutních i chronických 

  Chronických onemocnění kožních (ekzémy, lupénka) 

  Ženských nemocí, exudáty po zánětu dělohy, vaječníků apod. 

 Arteriosklerózy (následky po mrtvici, neurastenické stavy, profylaxe těchto nemocí) 

 

Před zahájením koupelové kůry (cyklus 8-12 koupelí ob den, po té 4 týdenní pauza), doporučujeme 

poradit se u svého lékaře či odborníka pro balneologii, fyziatrii a léčebnou rehabilitaci. 

 

Přírodní jodido-bromidová koupelová sůl se s úspěchem využívá u většiny 

balneologických procedur a v kombinací s léčebnou rehabilitací vytváří základ léčby. 

 
 
     MUDr. Josef PECH  

                   Primář oddělení fyzikální  a léčebné rehabilitace  

 

 

 

 

 
 


