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Świece woskowo ziołowe do świecowania uszu Hopi (2 szt.)
 

Cena: 6,50 pln

Opis słownikowy

Producent PHUW

Zastosowanie świecowanie uszu

Opis produktu
 

 

Woskowo - ziołowe świece rurkowe Hopi (2 szt.)

 

Świecowanie uszu pomocne jest przy następujących dolegliwościach: migrena, dzwonienie w uszach, szumy, ból głowy, kiedy jesteś
poddenerwowany, zestresowany, masz kłopoty z nieżytem nosa, przeziębienie, nadmiar woskowiny.

 

Pełny efekt uzyskujemy po trzech zabiegach w tygodniu. Dobór długości świecy uzależniony jest od stopnia dolegliwości, im dłuższa
świeca tym mocniejszy zabieg. Przez spalanie świecy wytwarzane jest podciśnienie, a efekt kominowy powstaje w wyniku ruchu
powietrza. Substancje zawarte w wosku pszczelim i ekstrakty ziołowe w postaci pary dostają się do wnętrza ucha ogrzewając je od
środka. Substancje te krążąc pod ciśnieniem usuwają osady i zanieczyszczenia, poprawiając krążenie krwi ucha i zatok, jednocześnie
wzmacniając układ odpornościowy danego miejsca.

 

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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Zabieg nie powoduje skutków ubocznych.

 

Długość świecy: 22 cm

Średnica: 9 mm

 

 
 

Galeria
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