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Sól Epsom Mg12 ODNOWA, 1 kg
 

Cena: 22,05 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 1 kg

Postać płatki

Producent M12.PARTNERS SP. Z O.O. SP.K.

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Siarczan magnezu (inaczej: sól Epsom, sól gorzka, sól angielska) w najczystszej postaci.

Jest to produkt idealny do kąpieli w gorącej wodzie, która relaksuje i oczyszcza organizm z toksyn. Działa przeciwbakteryjnie i
przeciwgrzybiczo.

Półgodzina kąpieli pozwala odczuć ulgę, oczyszczenie, skóra staje się odprężona i odkażona (siarczan magnezu działa bakteriobójczo i
przeciwgrzybiczo). Organizm pozbywa się toksyn, a przez rozszerzone pory przedostanie się do organizmu solidna porcja magnezu,
uzupełniając jego poziom w naszym ciele.

Opakowanie zawiera 1 kg najczystszego siarczanu magnezu naturalnego pochodzenia, wydobywanego na terenie niemieckiej Saksonii
w formie kizerytu, minerału powstałego w czasach prehistorycznych. Kizeryt uzyskiwany jest razem z minerałami zawierającymi potas, a
po oddzieleniu naturalnymi metodami ma wiele zastosowań. Zawarty w kizerycie magnez oraz inne regenerujące pierwiastki śladowe
działają na ciało człowieka odprężająco, a sam magnez wchłaniany jest przez skórę, uzupełniając jego niedobory. Z kolei siarka
odpowiada za działanie odkażające, bakteriobójcze i przeciwgrzybiczne.

Produkt nie był testowany na zwierzętach. Jest wegański, bezglutenowy i jest czysty chemicznie, o jakości spożywczej. Możliwy do
stosowania doustnego, jednakże jest zarejestrowany jako kosmetyk.

Kąpiel w solance magnezowej należy stosować zawsze wtedy, gdy potrzebujesz regeneracji i chcesz oczyścić organizm z toksyn.
Profilaktycznie, raz w tygodniu, kąpiel solankowa pozwala usunąć powstałe grzyby na skórze oraz zabezpiecza antybakteryjnie.

Opakowanie zawiera odpowiednią ilość soli Epsom na dwie kąpiele, co odpowiada tygodniowej kuracji. W przypadku kąpieli stóp,
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kilogramowe opakowanie wystarczy na przygotowanie 4 – 5 takich kąpieli.

Opakowanie: 1kg
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