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Sól jodowo-bromowa z Zabłocia MG12 ODNOWA, 1 kg
 

Cena: 23,00 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 1 kg

Postać sól do kąp.

Producent KRAVEN PRZEMYSŁAW BUKATO, MAREK
CISEK SPÓŁKA CYWILNA

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Sól jodowo-bromowa z Zabłocia to wysokozmineralizowany, naturalny produkt o wysokiej zawartości jodu zawierający duże stężenie
jonów bromu, magnezu, wapnia, krzemu i potasu.

Produkt może być stosowany przy nieżytach górnych dróg oddechowych, chorobach wieku dziecięcego, zwyrodnieniach
reumatoidalnych czy niedoczynności tarczycy. Jest to naturalna forma ochrony górnych dróg oddechowych (w inhalacji lub kąpieli).

Ponadto sól wpływa na poprawę metabolizmu i ogólnej kondycji oraz zmniejsza objawy cellulitu, co zapewnia brom. Ma szerokie
zastosowanie w wodolecznictwie i balneoterapii. Jest odpowiednia do inhalacji, miejscowego peelingu i płukania gardła.

Sposób użycia i działanie:
Sól można stosować do przeprowadzenia inhalacji, jej roztworem można płukać gardło, a także stosować do miejscowego peelingu.

By skorzystać z właściwości soli soli jodowo-bromowej wystarczy jej niewielką ilość dodać do wody, zmieni ona pH wody i wzbogaci jej
wyjałowioną mineralizację. Dodanie większej dawki - w kąpieli ma korzystny wpływ na skórę, nawilża ją, wygładza i przyspiesza proces
gojenia się ran. Ponadto stosowanie kąpieli solankowych pomaga zmniejszyć objawy cellulitu i nadmierne pocenie się.

Kąpiel:
W pełnej kąpieli stosować roztwór od 1 do 5%, tj. od 0,5 do 2,5 kg na 50-litrową wannę.
Kąpiele najlepiej stosować wieczorem, stopniowo wydłużając jej czas, zaczynając od 10, skończywszy na 20 minutach.
Temperatura wody powinna wynosić 36-38°C, nie powinno w niej być żadnych detergentów. Można stosować olejki aromatyczne dla
dodatkowych doznań.
Kąpiele stosować 2-3 razy w tygodniu.

Przed stosowaniem kąpieli solankowych należy zawsze przeprowadzić wywiad ze specjalistą w kierunku przeciwwskazań do ich
stosowania, w szczególności chodzi o osoby z nadczynnością tarczycy, chorobami nowotworowymi lub uczulone na pierwiastki w niej
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występujące.

Inhalacje:
Do inhalacji stosować sól w proporcji od 2 do 5 łyżek soli na 500 ml ciepłej wody, tak przygotowaną solankę należy wdychać, najlepiej z
wykorzystaniem specjalnego urządzenia (inhalatora / nebulizatora).

Płukanie gardła:
Nie przekraczać dawki 2 łyżek soli w szklance wody o temperaturze około 37°C.

Opakowanie: 1 kg
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