Samenstelling van de zijdestempel







Kokosvlokken
Limoenschil, werkt sterk desinfecterend en zuiverend
Limoenblad, werkt desinfecterend en versterkt het immuunsysteem
Mangostone: In Zuidoost Azië is de mangosteenvrucht bekend als de
KONINGIN DER VRUCHTEN.De schil wordt gebruikt vanwege haar heilzame
kwaliteiten. Deze bevat grote aantallen XANTHONEN ! Xanthonen zijn
natuurlijke stoffen die in weinig andere vruchten voorkomen. In de
mangosteenvrucht zitten 43 xanthonen. Deze werken als super
ANTIOXIDANTEN !
Mangosteen bezit ontstekingsremmende en anti-allergische eigenschappen.
Ondersteunt het biologisch evenwicht en versterkt het immuunsysteem.
Versoepelt de gewrichten, heeft een positieve werking op de gezondheid.
Antibacteriële werking in het hele lichaam.

De combinatie van deze vier ingrediënten revitaliseert de huid en voorkomt
ouderdomsverschijnselen, de huid krijgt zijn vitaliteit en spankracht terug.
Maximaal 1 maal te gebruiken. ( Je kunt deze stempel de klant meegeven zodat
hij deze thuis verder kan gebruiken.) De cocons zijn voor thuis gebruik erg
aangenaam.

De zijderups is een gift van de hemel aan de mens
De zijderups is een gift van de hemel aan de mens.
Nu begint het schepsel met het produceren van het ruwe materiaal dat wordt
geprezen door de wereld van hebzucht en winst. Chemische voorlopers uit de
moerbeibladeren worden omgezet in een eiwit dat fibroïne heet. Het wordt door
twee klieren aan weerszijden van de mond geleid waar een kleverige stof,
sericine, wordt toegevoegd om de draden fibroïne samen te kleven alvorens ze
van de 'spinner' op de kop naar het wachtende stro of hout gaan. Door het
bewegen van haar kop van kant naar kant in een soort 8-vorm vormt de
doorlopende draad de cocon, die hard wordt als de sericine met de buitenlucht
reageert.
De sericine heeft als eigenschap dat het vuil van de huid bindt aan de cocon
De zijderups maakt zijn cocon met een zijdedraad met behulp van de kleefstof
sericine. Door deze kleefstof heeft de zijdedraad een grote sterkte. Als de cocon
niet wordt afgerold voor zijdeproductie kunnen we deze gebruiken als
scrubmateriaal voor het reinigen van de huid. De kleefstof bindt als het ware de
dode huidcellen.
Sericine bestaat uit 18 eiwitvormende aminozuren waaronder serine. Sericine
heeft verder als eigenschap dat het vochtinbrengend is. Verder is bekend dat het
het verouderingsproces van de huid vertraagt.
De zijde bestaat uit fibroïne en sericine. De fibroïne is de vezelstof, die de
vezelkracht aan de zijdedraad geeft. Het helpt de huidstructuur herstellen en
vertraagt de vorming van rimpels. Zijde heeft bijzondere eigenschappen die
bijdragen aan de gezondheid.

