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Sól z Morza Martwego Mg12 ODNOWA 4 kg
 

Cena: 63,90 pln

Opis słownikowy

Producent MG12

Opis produktu
 

Sól z Morza Martwego pozyskiwana jest na terenie Jordanii poprzez ewaporację (odparowanie) soli z wody morskiej.

Zawiera wapń, mangan, chrom, potas cynk, żelazo, magnez i glin.

Kąpiel z dodatkiem soli działa relaksująco i pielęgnacyjnie oraz ma dobroczynny wpływ na stan skóry, ponadto pomaga przeciwdziałać
dolegliwościom dermatologicznym np. łuszczycy, stanom grzybiczym, łojotokowemu zapaleniu skóry czy łupieżowi.

Właściwości:

Zawarte w soli naturalne minerały i działanie pielęgnujące jest odpowiednia zwłaszcza dla osób z chorobami skórnymi. Działa leczniczo
w przypadku chorób i dolegliwości takich jak atopowe zapalenia skory, egzema, łuszczyca, czy trądzik.

Kąpiel z użyciem soli z Morza Martwego wspomaga usunięcie zbędnego martwego naskórka, wspiera odnowę biologiczną skóry, jej
procesy rewitalizacyjne i przyspiesza naturalną regeneracje komórek.

Łagodzi alergie, podrażnienia i stany zapalne skóry, którą głęboko oczyszcza i wzmacnia.

Poprawia krążenie krwi i przyspiesza proces usuwania toksyn z organizmu.

Sposób użycia:

Kąpiel solankowa powinna być przygotowana w odpowiednim stężeniu - zaleca się przygotowanie 1% roztworu (1 kg soli na 100 litrową
wannę).

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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Odpowiednią ilość soli wsypać do wanny z gorącą wodą( około 38°C) bez dodatku detergentów.

Ciało zanurzyć w solance na około 20 minut, po tym czasie ciało opłukać bieżącą wodą i wyjść z wanny.

Stosować 2 razy w tygodniu.

Opakowanie: 4kg

 

 

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/

