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Sól Magnezowo-Potasowa (Kłodawska) Mg12 ODNOWA 1kg
 

Cena: 16,90 pln

Opis słownikowy

Producent MG12

Opis produktu
 

Sól magnezowo-potasowa Mg12 ODNOWA pochodzi z pokładów kłodawskich zwanych karnalitowcem kizerytowym, posiadająca jony
chlorkowe, jony magnezowe i potasowe.

Wykazuje regenerujące organizm właściwości, polecana jest do stosowania przez osoby z symptomami fizycznego i psychicznego
wyczerpania. Dzięki delikatnemu działaniu, może być regularnie stosowana jako podstawowa sól do regeneracji. Zmniejsza skłonności
do występowania czasowych dolegliwości mięśniowych i kostno-szkieletowych. Nie wysusza naskórka, po zastosowaniu pozostawia
skórę ujędrnioną delikatną, dając efekt aksamitnej skóry.

Naturalne pochodzenie:
Karnalitowiec kizerytowy to pokłady soli kamiennej z kopalni w Kłodawie. Jest to naturalna kopalina będąca mieszaniną karnalitu,
kizerytu, halitytu i anhydrytu - minerałów magnezowych, siarkowych i solnych (chlorkowych). 

Sól Mg12 ODNOWA to nieoczyszczona, naturalna sól kamienna, bez antyzbrylaczy oraz dodatków zapachowych, mogą w niej wystąpić
drobiny piasku i drobnego żwirku.

Sposób użycia:
Sól stosować w jej 3% roztworze, ilość wykorzystanej soli zależy od tego, w czym z niej korzystamy z kąpieli. Do wanny o pojemności
100 litrów napełnionej do połowy, powinno się użyć około 1-1,5 kg. Stosowana w misce - odpowiednio mniej.

Woda, użyta do kąpieli powinna być gorąca, mieć temperaturę około 38°C i nie zawierać żadnych detergentów, można użyć olejku
eterycznego.

Czas trwania kąpieli powinien wynosić około 20 minut, następnie powinno się spłukać ciało pod bieżącą wodą.

Opakowanie: 1 kg

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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