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ZABŁOCKA MGIEŁKA SOLANKOWA - 950ml
 

Cena: 16,42 zł

Opis słownikowy

OPAKOWANIE 950 ml

POSTAĆ PŁYN

PRODUCENT ZABŁOCKA KOPALNIA I WARZELNIA
SOLANEK

PRZECHOWYWA
NIE

TEMPERATURA POKOJOWA

REJESTRACJA KOSMETYK

SUBSTANCJA
CZYNNA

-

Opis produktu
 

Opis produktu
Solanka termalna, jodowo-bromowa marki Zabłocka to produkt kosmetyczny przeznaczony do kąpieli kosmetycznych i mineralnych przy
dolegliwościach skórnych, grzybicach stóp i paznokci.

Działanie
Od lat stosowana jest w lecznictwie uzdrowiskowym. Domowe inhalacje zatok, gardła, krtani, tchawicy, oskrzeli i płuc oraz płukanie
gardła i ust są jednymi z najstarszych rodzajów zabiegów leczniczych. Skuteczność Zabłockiej mgiełki solankowej wynika z jej
naturalnej kompozycji mineralnej, a zwłaszcza z bardzo wysokiego stężenia jodu, oraz takich pierwiastków jak: brom, wapń i magnez.
Jod powoduje rozrzedzania śluzu, brom łagodzi podrażnienia, powoduje rozszerzanie oskrzeli i ułatwia oddychanie. Wapń i magnez
działają przeciwalergicznie i przeciwzapalnie.

Zastosowanie
Kąpiele kosmetyczne i mineralne.
Dolegliwości skórne, takie jak trądzik, łuszczyca oraz grzybica stóp i paznokci.

Sposób użycia
Kąpiele kosmetyczne - od 200 ml do 1000 ml solanki termalnej na wannę pełną wody.
Kąpiele mineralne - 200 ml roztworu na wannę wody.
Kąpiele w masażerach do stóp - od 1 szklanki produktu.
Okłady na ciało - taci lub w rozcieńczeniu 1:1; okłady wykonywać przez namoczenie tkaniny w solance i nałożenie jej na określoną część
ciała; poczekać do wyschnięcia od 2 do 3 godzin.
Okłady gorące - namoczyć tkaninę w solance o temperaturze od 40 do 45℃, nałożyć na wybraną część ciała, przykryć suchym
materiałem lub termoforem,
odczekać do wyschnięcia.

Przeciwwskazania
Ostre i przewlekłe choroby i nieżyty w okresie zaostrzeń, upośledzonej drożności lub wymagające leczenia operacyjnego, choroby

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.aptekazabobrze.pl
https://www.aptekazabobrze.pl/zablocka-mgielka-solankowa-950ml.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Apteka Zabobrze - Majowa

Ul. 1 Maja 6/1, Jelenia Góra
+ 48 885 910 900

 

niewydolności krążenia, nowotworowe, gruźlica płuc, zaawansowana astma oskrzelowa, wszelkie choroby zagrożone krwiopluciem i
krwawieniem, choroby tarczycy. Przy tych schorzeniach zamiar stosowania zwłaszcza inhalacji należy skonsultować z lekarzem.

Składniki
Aqua, Sodium Chloride (chlorek sodu).
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