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Poduszka wkład z łuski gryki - ziołowa
 

Cena: 19,20 pln

Opis słownikowy

Producent Dlapacjenta.pl - odzież medyczna

Opis produktu
 

Poduszka ziołowa z łuski gryki łączy w sobie naturalne właściwości łuski oraz olejków eterycznych zawartych w ziołach. Jest
naturalnym produktem wspomagającym profilaktykę , leczenie i rehabilitację. Może poprawić komfort pracy, snu i odpoczynku. 

Łuska gryczana ze względu na kształt (zbliżony do muszli małży) i właściwości chemiczne (zawiera tiaminę, rutynę i mikroelementy)
oraz mechaniczne (sprężystość łuski itp.) ma wiele zalet:

- hamuje rozwój roztoczy, bakterii i innych mikroorganizmów
- jest przewiewna, doskonale wietrzy i wentyluje ciało użytkownika 
- posiada właściwości absorbowania wilgoci
- zawsze przyjemnie chłodna, nie nagrzewa się od ciała człowieka
- łatwo dopasowuje się do anatomicznych kształtów ciała
- poprzez swoją wyjątkową elastyczność, amortyzuje i rozkłada ciężar ciała użytkownika a jednocześnie stanowi wygodne podparcie
- neutralizuje szkodliwe promieniowanie: żył, cieków i urządzeń technicznych
- wytwarza przyjemny mikroklimat

Olejki eteryczne zawarte w:

- szyszce chmielu - wywierają korzystny wpływ na układ nerwowy, działają uspokajająco i wyciszająco. Pomogą w bezsenności w
stanach zmęczenia i wyczerpania nerwowego
- lawendzie – mają bardzo przyjemny kwiatowy zapach, działają uspokajająco i przeciwbólowo, pomagają w depresji, lękach i
bezsenności, złagodzą bóle migrenowe, mięśniowe, reumatyczne,  nostalgie 
- macierzance – mają przyjemny zapach, działają odświeżająco, wzmacniają, łagodzą depresję i lęki.
- majeranku – działają nasennie, pomagają w bólach głowy, migrenie, bólach mięśniowych, reumatyzmie

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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- melisie - łagodzą napięcia nerwowe, pomagają w bezsenności, lękach i histerii. Działają uspokajająco
- rozmarynie – pomogą w zmęczeniu fizycznym i umysłowym, oziębłości seksualnej, działają pobudzająco i przeciwbólowo, stosowane
jako afrodyzjak

Rozmiar:  35x18

W poduszce możemy umieścić dowolną mieszankę wyżej wymienionych ziół. Prosimy zaznaczyć opcję TAK przy ziołach które mają
znaleść się w poduszce.

 

Parametry

z chmielem Nie (0,00 pln), Tak (+ 3,03 pln)

z lawendą Nie (0,00 pln), Tak (+ 3,03 pln)

z macierzanką Nie (0,00 pln), Tak (+ 3,03 pln)

z majerankiem Nie (0,00 pln), Tak (+ 3,03 pln)

z melisą Nie (0,00 pln), Tak (+ 3,03 pln)

z rozmarynem Nie (0,00 pln), Tak (+ 3,03 pln)
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