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ŻYWA SÓL MAGNEZOWA 500 G
 

cena: 22,99 PLN

Opis słownikowy

Kategoria kosmetyk

Producent roma trade

Wysyłka 24 godziny

Opis produktu
 

(http://www.zdro-vita.pl/24099,zywa-sol-magnezowa-4-kg.html Produkt dostępny także w dużym, ekonomicznym opakowaniu,
sprawdź -->)

ŻYWA SÓL MAGNEZOWA

Optymalny skład minerałów zawarty soli, pomaga komórkom poprawić metabolizm
i przyczynia się do ich regeneracji.
Zawarte minerały usuwają ze skóry zanieczyszczenia.
Ma działanie antyalergiczne dezynfekcyjne i wysuszające.

Żywa sól magnezowa została odkryta na dużych głębokościach (ponad 2000 m pod ziemią) podczas odwiertów poszukiwawczych w
Federacji Rosyjskiej.

Jej niezwykły skład, zwłaszcza ze względu na ilość magnezu (Mg) i innych minerałów, sprawia, że jest używana do leczenia lub jako
pomocniczy środek leczniczy.

Sposób wydobycia soli z głębokości 2000m pod ziemią bez zetknięcia się z czynnikami atmosferycznymi i wodami powierzchniowymi
daje gwarancje 100% czystości i najwyższej jakości żywej soli magnezowej.

Wskazania:

zmęczenie
bóle i skurcze mięśni
drżenie mięśni
napięcie nerwowe
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pogorszenie nastroju
bezsenność
nadmierna senność
drętwienie
łuszczyca
trądzik
wypryski
mrowienie
kołatanie serca
nadmierna potliwość
słaba pamięć
reumatyzm
zapalenie stawów
miażdżyca
nadciśnienie
choroby kobiecych narządów płciowych
zapalenia jamy ustnej

Działanie:

reguluje czynności serca i skurcze mięśni
zapobiega tworzeniu się złogów wapnia w nerkach i pęcherzyku żółciowym
ma działanie antyalergiczne, dezynfekcyjne, wysuszające

Stosowanie:

Żywą sól magnezową można stosować w formie kąpieli lub jako roztwór nasycony.
W formie kąpieli sól rozpuszczamy w wannie, pamiętając o stężeniu i ilości wody - im więcej wody, tym większa ilość żywej soli.
Na 60 litrów wody dodajemy około 250 g soli.
Temperatura wody powinna wynosić 38°C−45°C. Zaleca się zanurzyć w szczególności części ciała dotknięte bólem.

Trwanie kąpieli powinno wynosić od 15 do 25 minut.
Po spędzeniu w wodzie ponad 25 minut zostaną wyekstrahowane substancje o higroskopijnych właściwościach, a skóra traci zdolność
wiązania wody.

Po zakończeniu kąpieli nie należy używać mydła ani szamponu, minerały same w wystarczający sposób usuną nadmiar tłuszczu i brud.
Ciało należy spłukać czystą wodą i jeszcze przez około godzinę pozostać owiniętym w cieple, to zwiększy działanie żywej soli.

Sól należy stosować 2-3 razy w tygodniu przez okres 2-4 tygodni.

Kuracja trwająca 4 tygodnie:

1 tydzień – 3 razy tygodniowo – 500 g/kąpiel
2 tydzień – 3 razy tygodniowo – 500 g/kąpiel
3 tydzień – 2 razy tygodniowo – 500 g/kąpiel
4 tydzień – 2 razy tygodniowo – 500 g/kąpiel – na tę kurację magnezową potrzebne jest 5 kg soli magnezowej.
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