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ARGILAS NATURAIS “ALBAN MULLER” 
Montmorillonite 
 

� Absorvente 

� Suavizante 

� Cicatrizante e Estimulante 

 
Desde a antiguidade as Argilas já eram muito populares, devido tanto aos seus efeitos em aplicações 
locais (em compressas, cataplasmas, banhos ou esfregaços) como pelo uso oral. 
 
Independente de sua origem, todas as Argilas são naturalmente cicatrizantes, absorventes, e 
estimulantes. Além disso, reequilibram o organismo, fortalecendo suas funções de assimilação. 
 
As Argilas obtidas de fonte natural possuem, além dessas propriedades gerais características de sua 
própria estrutura, algumas propriedades adicionais em função dos numerosos sais minerais que elas 
contém. Essa é uma das características das Argilas fornecidas pela Alban Muller International: são 
ARGILAS NATURAIS, originárias de rochas sedimentares sílico-alumínicas, extraídas na Ile de France 

(Bacia de Paris), ricas em diversos compostos minerais que são responsáveis pelas variações na 
coloração e na ação terapêutica de cada tipo de argila. Além disso, elas são secas naturalmente ao sol, 
evitando uma possível degradação dos componentes pelo calor excessivo, que poderia ocorrer numa 
secagem em fornos.  
 
A qualidade das ARGILAS NATURAIS é um ponto importantíssimo: além de uma rigorosa análise 
microbiológica, que garante que o material não sofreu nenhum tipo de contaminação, diversos outros 
controles são efetuados antes de aprovar as argilas para uso: aparência, densidade, tamanho das 
partículas, teor de umidade e conteúdo mineral.  

 
Além das suas propriedades absorvente, cicatrizante e estimulante, todas as ARGILAS NATURAIS 
tem um efeito suavizante  pronunciado, deixando na pele uma sensação de maciez e suavidade 
bastante intensas. Embora a aplicação mais conhecida das ARGILAS NATURAIS seja na forma de 
máscaras faciais, elas também podem ser utilizadas em shampoos, em loções, cremes e máscaras para 
o corpo, pernas e busto.    

 
Uma outra propriedade interessante das ARGILAS NATURAIS é que elas melhoram sensivelmente o 
toque das emulsões, reduzindo a oleosidade e proporcionando uma sensação aveludada bastante 
agradável.  

 
Para uso em estética, também é possível se preparar uma pasta com 50% argila, 25% água e 25% 
glicerina (ou propilenoglicol), que pode ser aplicada com uma espátula. 

 
 

Estão disponíveis 3 tipos de Argilas Naturais:  
ARGILA BRANCA, ARGILA ROSA e ARGILA VERDE:  

 
 
A ARGILA BRANCA é proveniente da alteração de rochas lavadas pela água das chuvas. Sua 
coloração se deve à ausência de elementos-traço. Essa argila possui elevada quantidade de alumínio, 
que lhe confere propriedades cicatrizantes. Além disso, possui um pH ligeiramente inferior ao das outras 
argilas, próximo do pH fisiológico da pele, e por isso é bastante recomendada para o busto e peles 
sensíveis, em cremes, máscaras, loções e também em shampoos para cabelos secos. A ARGILA 
BRANCA é especialmente indicada em máscaras faciais para peles sensíveis, Máscaras ou Emulsões 
para o busto, Filtros Solares (reduz a oleosidade das formulações), Cremes para Assaduras, Loções 
faciais para peles sensíveis e delicadas, etc. 
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A ARGILA ROSA é uma mistura das argilas branca e vermelha (rica em hematita vermelha). Sua 
principal característica é ser extremamente suave, e menos absorvente do que a argila verde. Em função 
disso, a Argila Rosa é usada preferencialmente em peles secas e delicadas, com atividade suavizante e 
cicatrizante, em cremes, máscaras, loções e também em shampoos para cabelos normais.   A ARGILA 
ROSA é especialmente indicada em Máscaras faciais para peles secas, Loções pós-depilatórias, Loções 
faciais para peles secas, etc. 

 
 
 

A ARGILA VERDE deve sua coloração à presença de Óxido de Ferro, que atua em sinergia com os 
outros minerais presentes. Com uma forte ação absorvente, a Argila Verde é especialmente indicada 
para os cuidados da pele oleosa / acneica  e para os cabelos oleosos, em máscaras, shampoos 
antioleosidade e shampoos anticaspa. A ARGILA VERDE é especialmente indicada em Máscaras faciais 
para peles oleosas e acneicas, Emulsões suavizantes pós-barba, etc 

 
 
 

CONCENTRAÇÃO USUAL:   
 
Shampoos:   2 – 5% 
Loções Corporais & Faciais: 1 – 3% 
Cremes Corporais & Faciais: 2 – 5% 
Máscaras:   10 – 40% 
 
 


