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Lecznicza woda mineralna Henryk na kłopoty żołądkowe 5L
 

Cena: 21,75 pln

Opis słownikowy

Producent Uzdrowisko Wysowa S.A.

Rekomendowana
forma transportu

POLTRAF

Opis produktu
 

Opakowanie: 5L - 1 szt.

Szczawa wodorowęglanowo - chlorkowo - sodowa. Rozlewana z ujęcia W-11, jej nazwa pochodzi od imienia wybitnego znawcy Karpat i
ich wód mineralnych, badacza rejonu Wysowej, geologa, profesora AGH - Henryka Świdzińskiego.

Przeznaczenie / wskazania:

Woda lecznicza szczególnie polecana osobom cierpiącym na nadkwasotę i niedobór jodu. Skutecznie obniża poziom cukru we krwi.
Przynosi ulgę również w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy, zaburzeniach przemiany materii oraz schorzeniach dróg
żółciowych.

Wskazania: Działanie wody Henryk jest zbliżone do działania naszego Franciszka, dlatego również wskazaniem do jej stosowania są:
choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, zaburzenia przemiany materii oraz schorzenia dróg żółciowych.

Ważną zaletą Henryka jest skuteczne obniżanie poziomu cukru we krwi, dlatego zalecana jest we wspomagającym leczeniu cukrzycy.

Przeciwwskazania: choroby tarczycy

Dawkowanie: najlepiej stosować miesięczną kurację pitną. O ile lekarz nie zaleci inaczej pić 3-4 razy dziennie po 250 ml jednorazowo na
pół godziny przed posiłkiem. Nie należy spożywać świeżych owoców na pół godziny przed piciem wody. Zaleca się miesięczną przerwę
pomiędzy kuracjami. Kuracja pitna powyżej miesiąca wg wskazań lekarza.

Skład chemiczny:

Kationy mg/l:

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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Sodowy 1272,0
Wapniowy 130,7
Magnezowy 34,0
Potasowy 29,6

Aniony mg/l:

Wodorowęglany 2865,5
Chlorki 585,7
Fluorki 0,4
Siarczany 3,0
Jodki 0,9

Ogólna zawartość rozpuszczonych składników 5225,3 mg/l.

O firmie:

Wysowa-Zdrój to niewielka miejscowość położona w zachodniej części Beskidu Niskiego, 4 km od granicy ze Słowacją. Łagodny i
korzystny mikroklimat oraz najczystsze, górskie powietrze sprawiają, że Uzdrowisko Wysowa-Zdrój od lat cieszy się renomą wśród
kuracjuszy i wczasowiczów. Jednak największym jego bogactwem są podziemne złoża naturalnych, mineralnych wód, czerpanych
obecnie aż z 14 różnych ujęć.

Firma Uzdrowisko Wysowa SA powstała w 1959 roku i od początku swojego istnienia zajmuje się produkcją wód mineralnych. Przez
ponad 30 lat zajmowała się produkcją tylko wody mineralnej w opakowaniach szklanych. W 1992 w roku została uruchomiona produkcja
wody i napojów w butelkach PET 1,5l i 0,5l a od 1995 roku jest także w ofercie  woda w kartonach 5l.
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