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Woda lecznicza ZUBER 3L - niegazowana
 

Cena: 35,50 pln

Opis słownikowy

Pojemność 3L

Producent UZDROWISKO KRYNICA - WODY LECZNICZE

Rekomendowana
forma transportu

POLTRAF

Opis produktu
 

Naturalna woda lecznicza Zuber to unikalna w skali europejskiej woda lecznicza o bardzo dużej mineralizacji i zawartości składników.
Woda typu szczawa stosowana jest w celu wyrównania niedoborów pierwiastków mających znaczenie dla homeostazy - zdolności
utrzymywania stałości parametrów wewnętrznych organizmu. 

Woda jest niezastąpiona postępowaniu w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy. Pomaga zwalczać nadkwasotę. Wspomaga
metabolizm białkowo-tłuszczowo-węglanowy, stosowana jest w celu obniżenia poziomu cukru we krwi, zwiększa spalanie tłuszczów i
wpływa na spadek wagi ciała. Żółciotwórcze i żółciopędne działanie wody jest wykorzystywane w leczeniu wątroby i dróg żółciowych.
Ponadto produkt stosowany jest przy skazie moczanowej, niedoczynności tarczycy, chorobach układu krwiotwórczego i w celu
złagodzenia objawów nadużycia alkoholu.

Zalecane dawkowanie:
W leczeniu, stosować ściśle według wskazań lekarza.

Profilaktycznie, wody alkaliczne zaleca się pić na czczo i 45 minut przed posiłkiem. Godzinę przed piciem nie należy spożywać surowych
owoców i warzyw.

Wodę można stosować bez rozcieńczania (nie więcej niż 200 – 250 ml jednorazowo) oraz w rozcieńczeniu z wodą Jan, w stosunku 1:1
(100 ml : 100 ml) w leczeniu nieżytów nadkwaśnych lub w stosunku 1:3 (100 ml wody Zuber : 50 ml wody Jan) w schorzeniach
pęcherzyka żółciowego, wątroby, trzustki i przemiany materii.

W celu zmniejszenia zawartości dwutlenku węgla w wodzie, mieszankę wód Zuber i Jan pije się lekko podgrzaną w łaźni wodnej (ok.
40°C), co pozwala uniknąć podrażnienia śluzówki i wzmożenia działania żółciopędnego i żółciotwórczego.

Skład chemiczny:

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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Kationy:
Sodowy - 5994,00
Magnezowy - 234,90
Potasowy - 211,90
Litowy - 27,94
Wapniowy 27,35

Aniony:
Wodorowęglanowy - 16342,00
Chlorkowy - 1001,00
Siarczanowy - 54,78
Bromkowy - 1,54
Jodkowy - 1,16

Suma składników mineralnych zawartych w 1 litrze wody: 23 977,10 mg

Pojemność: 3L
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