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Sulphur BOROWINA SPA Emulsja do kąpieli 500g
 

Cena: 44,90 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 500 g

Postać emulsja do kąp.

Producent PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE
SULPHUR ZDRÓJ EXIM

Rejestracja Kosmetyk leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

SULPHUR BUSKO-ZDRÓJ

Produkty uzdrowiskowe wytwarzane w mieście uzdrowiskowym Busko-Zdrój przy spełnieniu najwyższych standardów produkcji
preparatów leczniczych. W procesie produkcji oprócz wody siarczkowej oraz borowin, wykorzystywane są najwyższej jakości surowce
farmaceutyczne zgodne z farmakopeą polską oraz farmakopeą europejską. Każdy z preparatów jest wyjątkowo bezpieczny w
użytkowaniu, co potwierdziły badania kliniczne w ośrodkach naukowych jak i wieloletnia obecność na rynku farmaceutycznym. Wysoka
jakość preparatów potwierdzona jest pozwoleniem Ministra Zdrowia na dopuszczenie do obrotu każdego z produktów oraz liczne
nagrody i wyróżnienia.
BOROWINA SPA
Unikalny preparat uzdrowiskowy z Buska-Zdroju
Kąpiel borowinowa pachnąca lasem sosnowym
Relaksuje, zmniejsza napięcie, rozluźnia, redukuje uczucie ociężałości nóg
Uzdrowisko w Twoim domu
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA: 500 GRAMÓW

Możliwość przygotowania 5-10 kąpieli borowinowych
BOROWINA SPA - kąpiel borowinowa

Borowina to kopalina od wieków stosowana w lecznictwie uzdrowiskowym. Udokumentowane jest jej lecznicze działanie w chorobach
reumatycznych, zagęszczone wodne wyciągi borowinowe działają również korzystnie na skórę.

Zawarte w wyciągu kwasy humusowe, fitohormony, garbniki, liczne jony wapnia, magnezu i inne cenne mikroelementy wnikają do
organizmu w czasie ciepłej kąpieli z dodatkiem borowiny SPA.

Kwasy humusowe to naturalne antyoksydanty - zmiatacze wolnych rodników. Nadają skórze korzystny, lekko kwaśny odczyn.

Borowiny wpływają na przemiany białek, węglowodanów, tłuszczów, kwasów nukleinowych, stymulują odnowę tkanek.
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Dodatkowo pobudzają produkcję elastyny i kolagenu w skórze.

Działanie:

  Wygładza i uelastycznia naskórek
  Zmniejsza przymieszkowe rogowacenie naskórka
  Nawilża i sprawia, iż skóra jest przyjemna w dotyku
  Poprawia ogólny wygląd skóry ciała

Sposób użycia:

W czasie napełniania wanny ciepłą wodą wlać pod strumień wody 50-100 ml (1/4-1/2 szklanki)

Łagodne ciepło kąpieli ułatwia penetrację składników borowin przez skórę ciała

Po około 15 min. kąpieli delikatnie osuszyć skórę ręcznikiem

Spłukać wannę wodą - SPA nie pozostawia osadów na wannie

W badaniach dermatologicznych i aplikacyjnych nie zaobserwowano odczynów alergicznych i podrażnień

Opakowanie umożliwia przygotowanie 5-10 kąpieli borowinowych

Łatwa i wygodna w stosowaniu, bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie, nie brudzi ciała

Przed użyciem wstrząsnąć
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