
V tomto příspěvku bych Vám 
chtěla popsat rozdíl mezi rašelinou 
a sapropelem.
Všimla jsem si, že přišel na trh 
koncentrát  deklarovaný jako 
rašelinový. Firma zde píše, že je buď 
zelený (ze zelené rašeliny), nebo 
hnědý. Rašelina není nikdy zelená. 
Zelený je pouze živý rašeliník. 
Jsou to sapropelové koncentráty.
Sapropelová bahna vznikla velmi dávno 
díky mikroorganismům, vyskytujícím 
se především ve vodních nádržích. 
Odumírající mikroorganismy pod-
léhají mikrobiálním a biochemickým 
proměnám a ke zbytkům a výměškům 
živých organismů v nádrži se přimísí 
i organické částice splavenin a prachu 
z ovzduší, pyl z rostlin a odpad 
pobřežní vegetace. Z této směsi vzniká 
řídká, kyprá hmota tzv. pelogen, 
nejsvrchnější vrstva sapropelu. 
V pelogenu žije mnoho rostlinných 
a živočišných ústrojenců, kteří ho stále 
rozmělňují a přeměňují a také v něm 
hynou. Rozklad všech těch látek vede 
k tvorbě hnilokalu (sapropelu), který je 
chemicky velmi složitý, ale stejnorodé 
struktury. Novými nánosy přikrytá se 
sapropelová vrstva utuží, ztrácí vodu 
a rosolovatí. Vrstvy sapropelu mohou 
dosáhnout v hlubokých nádržích 
i několika desítek metrů. Spodní 
vrstvy se nazývají sapropelitem; je to 
tuhá zrosolovatělá a stejnorodá hmota. 
Nemaže se, netvrdne a někdy zapáchá 

sirovodíkem. Na vzduchu se scvrkává 
a tvrdne, ve vodě se nerozplývá. 
Sapropely se dají zpracovat velmi 
jemně a použít na ošetření pleti při 
různých závažných problémech.
Jak jsem již popisovala, někdy je 
v něm volná síra. Sapropel pak velmi 
pomáhá při likvidaci plísní. Mám 
otestováno, že průměrná mykóza 
nohou se dá zlikvidovat za 10 dní a to 
již po třech dnech přestává nepříjemné 
svědění. Je zajímavé, že plíseň se 
nemodifikuje a nevrátí se tudíž v ještě 
úpornější podobě.
Když po aplikaci natřete nohy krémem 
s rašelinou, filtr z huminových kyselin 
utvoří bariéru a pokožku chrání.
Dále je možné sapropel využít 
v podobě jako piešťanské bahno, 
při zmírnění následků lupenky, 
nebo úporných ekzémech. Jemně 
připravený sapropel nabízí moje firma 
pod obchodním názvem SAPROX. Je 
velmi účinný, naprosto přírodní  a bez 
konzervantů.
Ve světě je velmi žádaný a doufám, 
že i v našem státě získá oblibu.
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