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Płatki magnezowe do kąpieli (100% biszofit) Mg12 ODNOWA
4 kg
 

Cena: 57,90 pln

Opis słownikowy

Producent MG12

Opis produktu
 

Opakowanie: 4 kg

Płatki magnezowe zawierające najczystszy naturalny magnez regenerujący organizm po ciężkim dniu pracy i stresie. To idealny produkt
dla osób uskarżających się na dolegliwości układu stawowo-mięśniowego.

Duże opakowanie mieści idealną ilość płatków w trakcie regularnego miesięcznego stosowania. I bardziej się opłaca!

Zastosowanie:

Płatki magnezowe do kąpieli do rozpuszczenia w wannie z ciepłą woda. Po półgodzinnej kąpieli odczujesz ulgę, zregenerujesz zmęczone
po ciężkim dniu ciało i zrelaksujesz umysł. Odczujesz odprężenie, a dolegliwości związane z bólem mięśni i stawów wyraźnie się
zmniejszą.

Naturalne pochodzenie

Opakowanie zawiera najczystszy magnez naturalnego pochodzenia, wydobywany w formie biszofitu, minerału powstałego w epoce
prehistorycznego permu ponad 200 milionów lat temu. Zawarty w biszoficie magnez oraz inne regenerujące pierwiastki śladowe działają
na ciało człowieka odprężająco, a sam magnez wchłaniany jest przez skórę, uzupełniając jego niedobory.

Naturalny biszofit używany w produktach Mg12 wydobywany jest z głębokości około 2000 metrów na terenie niemieckiej Saksonii.

Korzyści ze stosowania

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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Stosowanie kąpieli magnezowych jest naturalnym i najbardziej efektywnym sposobem na przyswajanie magnezu przez organizm
człowieka. Idealnie, gdy korzystasz z takich kąpieli dwa razy w tygodniu, by odpowiednio uzupełniać niedobory minerałów.

Kiedy stosować kąpiele?

Stosuj kąpiele zawsze wtedy, gdy czujesz zmęczenie po ciężkim dniu w pracy albo stres wpłynął istotnie na Twoje samopoczucie.
Kąpiele są doskonałym sposobem na pozbycie się toksyn z organizmu, które usuwane są przez rozszerzone pory w skórze. Stosowanie
balneoterapii (czyli kąpieli magnezowych) przez osoby starsze, które uskarżają się na bóle układu stawowo-mięśniowego, w
szczególności kręgosłupa, zmniejsza ich dolegliwości. Kąpiele magnezowe stosowane bezpośrednio przed snem poprawiają jego
jakość, a rano budzimy się wypoczęci.

Produkt idealnie nadaje się też do przygotowania kąpieli magnezowych dla stóp. Są one zbawienne po całym dniu spędzonym w obuwiu
na wysokim obcasie. Kąpiel magnezowa przygotowana w misce z ciepłą wodą oraz niewielką ilością płatków magnezowych regeneruje
zmęczone nogi i zmniejsza opuchlizny. Taka kąpiel jest pomocna także jako przygotowanie do zabiegów kosmetycznych, np. pedicure.

Produkty linii ODNOWA idealnie nadają się także do zwiększenia koncentracji przy wysiłku umysłowym.
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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
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