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Świece woskowo ziołowe do świecowania uszu Hopi (6 szt.)
 

Cena: 19,20 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 6 szt.

Producent PHUW

Zastosowanie świecowanie uszu

Opis produktu
 

Świece woskowo ziołowe Hopi w kształcie rurki, których długość i średnica są odpowiednie do wielkości otworu ucha i dopasowane do
czasu spalania.

 

Jest to wyrób jest w pełni naturalny i wykonany według tradycyjnych indiańskich receptur.

 

 

Świecowanie uszu jest pomocne pomocne i wskazane przy dolegliwościach takich jak:

- niedosłuch

- oczyszczenie ucha z korka woskowego

- migrena, bóle głowy, zawroty głowy

- dzwonienie w uszach, szumy w uszach różnego pochodzenia

- schorzenia uszu, gardła, nosa (ostre i przewlekłe stany zapalne nosa, ucha, gardła i migdałków)

- przeziębienie

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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- zaburzenia snu

- stany nerwowości, pobudliwości i stresowe

 

Przy zabiegu świecowania uszu i poprzez 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.

Zabieg świecowania zaleca się wykonywać 4-6 razy w odstępach 3-7 dniowych do uzyskania pożądanego skutku z przerwą
dopasowana do reakcji organizmu.

Świec nie należy stosować w przypadku uszkodzenia błony bębenkowej i zewnętrznego przewodu słuchowego, wystąpienia reakcji
alergicznej na produkty pszczelarskie, wycieku ropnego z ucha i procesów nowotworowych w obrębie głowy.

 

 

Zabieg nie powoduje skutków ubocznych.

 

 

Skład: wosk pszczeli, bawełna, zioła, propolis, olejki eteryczne

 

Opakowanie: 6 szt. (3 pary)

 

Długość świecy: 22 cm

 

Średnica: 9 mm
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