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Sól Jodowo-Bromowa (z Zabłocia) Mg12 ODNOWA 1kg
 

Cena: 21,90 pln

Opis słownikowy

Producent MG12

Opis produktu
 

Oryginalna, naturalna sól jodowo-bromowa z kopalni w Zabłociu to wysokozmineralizowana sól o wysokiej zawartości jodu. Oprócz jodu
zawiera duże stężenie jonów bromu, magnezu, wapnia, krzemu i potasu.

Może być stosowana przy nieżytach górnych dróg oddechowych, wielu chorobach wieku dziecięcego, zwyrodnieniach reumatoidalnych
czy niedoczynności tarczycy. Jest naturalną formą ochrony górnych dróg oddechowych (w inhalacji lub kąpieli) oraz 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.

Naturalne pochodzenie:
Sól jodowo-bromowa Mg12 ODNOWA produkowana jest tradycyjną metodą panwiową, która polega na odparowaniu z solanki wody z
zachowaniem maksymalnej ilości bogatych składników mineralnych, dzięki czemu, sól zachowuje swoje najważniejsze cechy i
właściwości. Sól pochodzi z oryginalnych złóż solankowych w Zabłociu.

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.

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.

Plik wygenerowano: 22-05-2023
Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://dlapacjenta.pl
https://dlapacjenta.pl/sol-jodowo-bromowa-z-zablocia-mg12-odnowa-1kg.html
http://www.aptusshop.pl/


 

tel. 17 225 01 23 zamowienia@dlapacjenta.pl
 
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
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

 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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.

Plik wygenerowano: 22-05-2023
Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://dlapacjenta.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

