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ZABŁOCKA Solanka termalna jodowo - bromowa do kąpieli
950 ml
Cena: 12,79 PLN
Opis słownikowy
Producent

ZABŁOCKA KOPALNIA I WARZELNIA
SOLANEK

Rejestracja

Kosmetyk

Opis produktu
Przeznaczona jest do kąpieli kosmetycznych, mineralnych, podnoszących odporność w profilaktyce zdrowotnej, oraz do uzupełniania
niedoborów jodu. Stosowana jest w wannach zwykłych i tych z hydromasażem a także w urządzeniach - masażerach do moczenia nóg.
W dolegliwościach skórnych np. przy trądziku i łuszczycy służy do okładów i wcierania w skórę.
W grzybicach stóp i paznokci do zanurzania w niej i moczenia.
Ponieważ minerały zawarte w solance znajdują się w naturalnej postaci jonowej mogą być one lepiej przyswajalne, od tych które
krystalizują się na ziarenku soli
Sposób użycia
Do kąpieli kosmetycznych stosujemy od 200 ml do 1 l solanki termalnej na wannę wody.
Kąpiele mineralne 200 ml na wannę wody
Kąpiele w profilaktyce zdrowotnej, dla podniesienia odporności i uzupełnienia niedoborów jodu oraz w masażerach do stóp od 1 szklanki.
Do okładów w naturalnej postaci lub w rozcieńczeniu 1 solanki i 1 wody.
Okłady wykonywane są przez namoczenie lnianej lub bawełnianej tkaniny w zabłockiej solance termalnej i nałożenie jej na określoną
część ciała. Można je wykonywać zimne lub gorące.
Zimne mają działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe, zmniejszają obrzęki i przekrwienie tkanek oraz po silnych stłuczeniach. Przeciętny
czas wysychania okładu wynosi 2 do 3 godzin. Okłady takie działają rozgrzewająco i uspokajająco. W nerwobólach, przewlekłym
nieżycie oskrzeli, zapaleniu płuc, grypie czy astmie wykonywane są na klatkę piersiową.
W okładach gorących tkanina moczona jest w solance o temp. 40 - 45 st.C i nałożona na wybraną część ciała, a następnie przykryta
tkaniną suchą lub termoforem. Okłady takie ułatwiają wchłanianie wysięków, działają rozluźniająco na mięśnie gładkie, oraz
przeciwzapalnie i przeciwbólowo. Dobre efekty stosowania okładów z zabłockiej solanki termalnej uzyskamy także przy rozmaitych
schorzeniach skórnych, a szczególnie przy łuszczycy, trądzikach, rozstępach i cellulicie.
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