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Sulphur BUSKIE SPA SIARCZKOWE do kąpieli 500g
 

Cena: 48,03 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 500 ml

Postać emulsja do kąp.

Producent PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE
SULPHUR ZDRÓJ EXIM

Rejestracja Kosmetyk

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.
BUSKIE SPA SIARCZKOWE
Unikalny preparat uzdrowiskowy z Buska-Zdroju
Kąpiel siarczkowa z naturalnym olejkiem z bergamotki i kompozycją lemon
Zawiera naturalną solankę siarczkową ze źródeł mineralnych
Oczyszcza, wyraźnie wygładza i głęboko nawilża skórę
Uzdrowisko w Twoim domu
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA: 500 GRAMÓW

Możliwość przygotowania 5-10 kąpieli siarczkowych
BUSKIE SPA SIARCZKOWE - kąpiel siarczkowa

Recepturę SPA siarczkowego opracowano na bazie prawie 200-letnich doświadczeń w leczeniu chorób skóry (zwłaszcza łuszczycy) i
reumatycznych w uzdrowisku Busko i Solec Zdrój.

Działanie SPA siarczkowego związane jest z aktywnymi biologicznie składnikami naturalnych wód siarczkowych.

Zawierają one bogactwo cennych składników: jony siarczkowe, wodorosiarczkowe, siarkę koloidalną, jodki, bromki, sole wapnia,
magnezu, potasu i inne mikroelementy.
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Dzięki właściwościom keratolitycznym naskórek złuszcza się, skóra jest przygotowana na wchłanianie aktywnych składników SPA.

Działanie keratplastyczne przyczynia się do zwiększenia spoistości i elastyczności skóry.

Wody siarczkowe mają właściwości neutralizujące wolne rodniki, poprzez wpływ na procesy metaboliczne stymulują odnowę tkankową.

Kąpiel w SPA oczyszcza, wyraźnie wygładza i głęboko nawilża skórę.

Działanie:

  Zmniejsza napięcie i rozluźnia
  Działa odprężająco, relaksuje, niweluje zmęczenie
  Zmniejsza ociężałość nóg
  Nadaje skórze przyjemny i delikatny zapach

Sposób użycia:

50-100 ml (1/4-1/2 szklanki) dodać do kąpieli (w celu uzyskania piany SPA wlać pod strumień wody)

Zalecany czas kąpieli 15 minut

SPA może być stosowane również jako żel pod prysznic

Po zabiegu delikatnie osuszyć skórę ręcznikiem

Stosować codziennie, lub co drugi dzień, w seriach 3 tygodniowych

Kurację można powtarzać

Łatwe i wygodne w stosowaniu, doskonale rozprowadza się w wodzie, nadając kąpieli przyjemny, aromatyczny zapach

Przed użyciem wstrząsnąć
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