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ZABŁOCKA Mgiełka Solankowa jodowo-bromowa 950ml
 

Cena: 17,88 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 950 ml

Postać -

Producent ZABŁOCKA KOPALNIA I WARZELNIA
SOLANEK

Rejestracja Kosmetyk leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Mgiełka solankowa - czym jest?

Produkt jest odpowiedni do stosowania przez dzieci i dorosłych. Mgiełka zabłocka to bezpieczny, naturalny wyrób, który można
przyjmować w trakcie choroby oraz zapobiegawczo. Wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu oddechowego oraz uzupełnia
niedobory składników śladowych w organizmie. Dzięki unikalnej recepturze i kombinacji różnych pierwiastków jodowo-bromowa mgiełka
solankowa do inhalacji pozytywnie wpływa na ogólną odporność. W połączeniu ze zdrowym stylem życia, zbilansowaną dietą, bogatą w
witaminy, może być ważnym elementem profilaktyki wielu schorzeń. Poniżej wyjaśniamy sposób oddziaływania poszczególnych
mikroelementów na organizm.

Jod

Ma silne właściwości antybakteryjne. W ciągu 15 minut wziewów mgiełki zabłockiej zabija wegetatywne postaci bakterii. Zwalcza
wirusy, grzybice (także skóry, paznokci, stóp), łagodzi zapalenia śluzówki jamy ustnej. Zwiększa czynność wydzielniczą gruczołów
śluzowych, rozpuszcza gęsty śluz. Odgrywa istotną rolę w gospodarce hormonalnej człowieka, a tym samym wspiera prawidłowe
funkcjonowanie tarczycy. Podnosi kondycję fizyczną.

Brom

Wzmacnia układ nerwowy, łagodzi napięcie i stres. Działa uspokajająco i antydepresyjnie, przez co ułatwia zasypianie. Jodowo-bromowa
mgiełka solankowa do inhalacji zawiera aż 130 mg bromu na 1 litr, może więc skutecznie poprawiać nastrój. Rozszerza oskrzela i
zapobiega skurczeniu ich po wysiłku, ułatwia oddychanie, dlatego jest składnikiem wielu preparatów na astmę.

Wapń

Jest głównym składnikiem kości i zębów. W organizmie dorosłego człowieka jest go ponad 1 kg. Bierze udział w procesach
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enzymatycznych. Wpływa na krzepnięcie krwi, metabolizm żelaza oraz pracę mięśni – utrzymuje ich prawidłowe napięcie i pobudliwość.
Zmniejsza objawy alergii na skórze i w drogach oddechowych. Dlatego mgiełka zabłocka stosowana może być przez osoby uczulone.

Magnez

Ułatwia przyswajanie wapnia, witaminy C, potasu, fosforu i syntezę enzymów białek. Jest niezbędny w procesach regeneracji skóry, do
przekazywania impulsów nerwowych oraz wpływa na gospodarkę hormonalną. Pomaga również w spalaniu tłuszczu. Stabilizuje funkcje
układu nerwowego i usprawnia pracę szarych komórek. Mgiełka zabłocka jest wskazana w okresach wytężonej pracy umysłowej lub
fizycznej.

Mgiełka zabłocka - zastosowanie

Dzięki bogatej formule jodowo-bromowa mgiełka solankowa do inhalacji ma bardzo szerokie zastosowanie. Pomaga przy schorzeniach
skóry, takich jak łuszczyca, trądzik, atopowe zapalenie, rybia łuska, cellulit. Wziewy mgiełki zabłockiej można stosować u dzieci i
młodzieży w celu poprawy zdolności intelektualnych oraz tempa przyswajania wiedzy. Idealna jest dla osób, które chcą oczyścić
organizm z nadmiaru toksyn, ponieważ wzmaga wydalanie związków azotowych, w tym mocznika, kreatyniny i kwasu moczowego.
Wspomaga regenerację wątroby, obniża poziom cukru i cholesterolu. Jodowo bromowa mgiełka solankowa do inhalacji jest dobrą
propozycją dla osób odchudzających się, gdyż poprawia przemianę materii. Zapobiega anemii, osteoporozie, alergii. Mogą stosować ją
sportowcy amatorzy i profesjonaliści w celu poprawienia wydolności.

Mgiełka zabłocka - sposób użycia

Jest kilka metod przyswajania substancji zawartych w wyrobie. Pierwszą z nich są wziewy, które mogą być wykonywane za pomocą
inhalatora lub nebulizatora. Można również zagotować płyn i wdychać opary. Przy schorzeniach gardła i jamy ustnej stosuje się
płukanki. Należy je robić regularnie, kilka razy dziennie, najlepiej po każdym posiłku i umyciu zębów. Mgiełka zabłocka ma właściwości
jonizujące, dlatego używana jest do rozpylania w pomieszczeniach. Poprawia jakość powietrza w okresie grzewczym lub podczas
korzystania z klimatyzacji.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty. W przypadku wątpliwości co do sposobu dawkowania któregokolwiek z
preparatów, zalecana jest konsultacja z lekarzem bądź farmaceutą.
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