
Historico 

A terra sempre foi utilizada em terapias pelos povos antigos 

Muitas florestas pode-se observar os animais consumindo a argila para anular os efeitos das 
toxinas e venenos que as plantas produzem como auto- defesa. Mesmo os carnívoros 
consomem argila. 

Hipocrates – 1460?? a 337 – ac – pai da medicina, usava argila e ensinava seus discípulos a 
utiliza-la de maneira adequada. 

Soldados de vários países usavam contra disenteria na segunda guerra mundial. 

 

Formação  

Primarias – formadas no local da rocha mae, a partir de rochas cristalinas ou eruptivas 

Secundarias – sedimentares. 

 

Composição Mineral 

Alumínio – reduz acidez, cicatrizante, anti-inflamatório, tonifica a pele, bactericida 

Cálcio – constituição do tecido ósseo,  processos corporais, transmissão nervosa, contração 
muscular, secreção, ação de enzimas e hormônios. Reduz a flacidez da pele. 

Cloro – limpeza do corpo 

Cobre – antioxidante 

Cobalto - vaso dilatador 

Cromo – impede acumulo de colesterol, dissolve o já existente 

Enxofre – antimicrobiano, fortalece tecidos 

Ferro – função sanguínea, evita fadiga, fortalece o sistema imunológico, sedativo do sistema 
nervoso, respiração celular e transferência de elétrons, dermatoses. 

Fosforo – acumulo de energia fundamental para dentes e ossos 

Iodo – Cabelos, unhas, pele, sistema imunológico 

Lítio – equilibra sódio e potássio 

Magnésio – processo de regulação da glicose, relaxante dos nervos e músculos, mantem a 
hidratação celular, mantem e fixa o colágeno. 

Molibdênio – metabolismo de carboidratos e açucares 

Potássio com o sódio regula o equilíbrio de agua no organismo, função renal e hidratação da 
pele. 

Selênio – antioxidante 



Silicio – fortifica tecidos do corpo, principal elemento no colageno. Cicatrizante, combate a 
flacidez. 

Principal mineral no Stiper  

Sodio – regula a absorção de agua nas células, regula o PH, auxilia na excreção de substancias 
venenosas, aumenta a circulação. 

Titânio – Aumenta a resistência imunológica, rejuvenesce.  

Zinco – protetor celular. 

 

Ação Terapêutica 

- Absorção de elementos estranhos, toxidades, agentes patogênicos. 

- Liberam seus elementos que recuperam o corpo 

- Reequilíbrio energético devido a argila ter carga negativa dos elétrons nos minerais que ela 
contém. 

 

Tipos de argila  

 Branca   

Ph próximo ao da pele, grande concentração de alumínio. 

Pode ser usada para suavizar os efeitos das outras ( a verde ativa muito a circulação) 

Indicações 

• Clarear 
• Absorver oleosidade sem desidratar 
• Cicatrizante 
• Oxigena áreas congestionadas 
• Manchas para peles sensíveis e delicadas.  
• Na cromo contém todas as cores 
• Natureza – fresca 
• Pele – mista 

 

Verde  

Desintoxicante, auxilia na drenagem linfática antes ou depois (melhor antes). Trabalha no 
profundo, externaliza processos internos, expurga o toxico, alta concentração de magnésio 
beneficiar o equilíbrio do cálcio, intervém na contração normal dos músculos, cobalto – 
hipotensor traz relaxamento. Rica em silício e aluminio 

Casos crônicos – ação mais lenta e profunda 

Indicações: 

• Edemas 



• Emoliente 
• Antisséptica 
• Bactericida 
• Analgésica 
• Cicatrizante 
• Natureza - fria 
• Pele – oleosas e com acne. 

 

Cinza – Reguladora da seborreia capilar, devido ao titânio presente absorve radiação solar, 
Combate espinhas, cravos e é ótima esfoliante. 

Indicações: 

• clareadora de manchas, combate acnes e cravos.  
• Redução de medidas  
• retarda o envelhecimento.  
• Flacidez, busto, nadegas, nas coxas, no abdômen – pode ser enriquecidas com ervas, 

proteínas e vitaminas. 
• Natureza – fria 
• Pele – Acneica. 

Rosa – mistura da argila branca e vermelha, mais suave, fina, peles sensíveis e delicadas,  

• Desinfetante 
• Cicatrizante 
• Suavizante.  
• Flacidez, Celulite e gordura localizada. 
• Devolve brilho, hidrata e devolve tônus. 
• Natureza – Neutra 
• Peles - sensíveis, mistas e maduras 

Marrom  

É uma argila rara e tem alto grau de pureza. Eficaz contra acne e tem efeito rejuvenescedor do 
tecido. 

Seus benefícios são: 

• Ativa a circulação 

• Rejuvenesce a pele e tecidos. 

• Natureza – quanto mais escura mais fria. 

• Pele - acneica 

Preta  

Mais nobre, lama vulcânica. 

Indicações: 

• Anti inflamatória 



• Artrite 
• Fibromialgia 
• Absorvente 
• Anti estressante. 

 

Vermelha  

Rica em ferro e cobre – casos agudos, absorção mais rápida e superficial que a verde. 
Deficiencia de Qi, produz calor e traz energia, ativa a circulação. 

Indicações 

• Anti estressante 
• Redutora de medidas 
• Antitumoral 
• Antirreumática 
• Secativa.  
• Natureza – Quente 
• Peles - seca 

Amarela  

Devido ao silício combate o envelhecimento da pele, nutre com sais minerais deixando mais 
rígida e saudável, sem deixar ressecado.  

• Formação do colágeno; 
• Indicada para rejuvenescimento e tratamentos cosméticos; 
• Hidratante; 
• Atua na flacidez cutânea. 
• Natureza – Quente 
• Peles – Seca 

Aplicações 

Utilizar recipientes de cerâmica, vidro ou madeira. 

Para aplicar – pincel ou espátula (preferência de madeira – descartável) 

No rosto: 

Pasta fina – aos poucos misturar agua com argila, pode-se aplicar diretamente. 

Camada fina 

Duração – 15 a 20 minutos. 

Local - rosto 

Cuidados – pele com acne – utilizar gaze aplicando a argila por cima. 

Pasta grossa 

Utilizar mais proporção de argila do que agua. 



Duração – de 40 min a 2 hrs. 

Camadas acima de 1cm 

Pode-se usar pano, tnt, bandagem por baixo ou aplicar diretamente e cobrir com filme PVC. 

Para processos mais internos/ crônicos o tempo deve ser maior. 

Natureza 

Na pratica da Medicina Chinesa, se classificam as argilas, assim como na fitoterapia, sua 
natureza segundo suas cores 

Quente – Vermelha, Amarela 

Morna – Rosa  

Neutra – Creme, Rosa claro 

Fresca – Branca 

Fria – Branca (em excesso), verde, preta, vulcânica. 

Combinação com a MTC 

Acupuntura 

Acne – relacionada ao pulmão, fazer P10, IG4, B10, Baixonguo, B17, Pontos Ashi da Face. 

Mascara de argila branca – Para não causar ferida, usar gaze, facilitando a remoção posterior  

Bolsas oculares 

- Pontos do Rim – R3, R6, R7 

- BA e E – E36, BA6 

- Moxa VC8  

- Pontos locais. 

Mascara de argilas escuras pois beneficiam o Rim  

Fitoterapia – utilizar chá, extrato ou pasta de Salsa, pois a Salsa tonifica o Qi, yin o yang do 
RIM. Pode aplicar a pasta diretamente. 

Rugas  

São desequlibrios entre os Zhang Fu, por desequilíbrio na circulação de Qi e Xue e produção e 
circulação de Jin Ye. 

Seguir a Diferenciação de Sindrome + Canal afetado. 

Exemplo 

Se for devido a Deficiencia de yin do Rim:  

- R3, R6, R7 

- Pontos ashi, agulhamento normal ou transfixação  



- IG4, TA5 

- Argilas – Rosa, Branca e verde 

- Nutir o Yin do Rim – gergelim preto, inhame, feijão preto. 

Abdomnal  

Para protocolos  

Como Quadrado Duplo – VC12, VC9, VC6, VC4, E25, BA15. 

3 agulhas da obesidade – VC12, VB 26, E36. 

Após o agulhamento, pode ser feita a compressa de argila verde até duas horas: 

Para 300ml de agua – adicionar argila até formar uma pasta homogênea. 

Camada de 2cm 

Fitoterapia – Sentella Asiatica ou Cavalinha – 5 g em pó ou 6 gotas de extrato. 

 

 


