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ZABŁOCKA Solanka d/kąp.jodowo-bromowa 1,1l
 

Cena: 12,30 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

LOKAL SERVIS

Opis produktu
 

ZABŁOCKA MGIEŁKA SOLANKOWA JODOWO-BROMOWA 1100 ML 

W 1 litrze solanki znajduje się ponad: 110 mg jodu, 130 mg bromu, 800 mg wapnia, 400 mg magnezu. Solanka ta przez miliony lat nie
miała kontaktu ze światem zewnętrznym, a obecnie wydobywana jest z głębokości ok. 500 m w miejscowości Dębowiec.
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.02.2006 zaliczona została do wód leczniczych.

ZABŁOCKA MGIEŁKA stanowi bardzo cenny produkt w profilaktyce schorzeń gardła, krtani, tchawicy, oskrzeli i płuc. Jod powoduje
rozrzedzanie zalegającego w nich śluzu, brom łagodzi podrażnienia i powoduje rozszerzanie oskrzeli ułatwiając tym samym oddychanie,
wapń i magnez ułatwiają wchłanianie minerałów działając przy tym przeciwalergicznie i przeciwzapalnie.

DO INHALACJI W INHALATORACH!

DO NAWILŻANIA POMIESZCZEŃ ZA POMOCĄ NAWILŻACZÓW, JAK I ZWYKŁYCH NAWILŻACZACH GRZEJNIKOWYCH!

ZABŁOCKA MGIEŁKA SOLANKOWA JODOWO-BROMOWA przeznaczona jest dla dzieci i dorosłych.

Służy do naturalnych, domowych sposobów leczenia: anginy, kataru, przeziębienia, kaszlu, grypy, aft, grzybic jamy ustnej i dolegliwości
przyzębia.

Od lat stosowana jest w lecznictwie uzdrowiskowym. Domowe inhalacje zatok, gardła, krtani, tchawicy, oskrzeli i płuc oraz płukanie
gardła i ust są jednymi z najstarszych rodzajów zabiegów leczniczych. Skuteczność Zabłockiej mgiełki solankowej wynika z jej
naturalnej kompozycji mineralnej, a zwłaszcza z bardzo wysokiego stężenia jodu, oraz takich pierwiastków jak: brom, wapń i magnez.
Jod powoduje rozrzedzania śluzu, brom łagodzi podrażnienia, powoduje rozszerzanie oskrzeli i ułatwia oddychanie. Wapń i magnez
działają przeciwalergicznie i przeciwzapalnie.
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STOSUJĄC ZABŁOCKĄ MGIEŁKĘ OSIĄGNIEMY

właściwe nawilżenie górnych i dolnych dróg oddechowych

zlikwidowanie zakażenia bakteryjnego, wirusowego lub grzybiczego w ustach i drogach oddechowych

regenerację nabłonka migawkowego

rozrzedzenie wydzieliny błony śluzowej

zmniejszenie obrzęku zapalnego błony śluzowej

zniesienie skurczu mięśni gładkich oskrzeli

WSKAZANIAMI do stosowania ZABŁOCKIEJ MGIEŁKI w warunkach domowych są :

choroby oraz profilaktyka schorzeń dróg oddechowych

przewlekłe nieżyty nosa, gardła, tchawicy, oskrzeli i płuc

stany przed i po zabiegach operacyjnych w obrębie dróg oddechowych

rozedma, pylica płuc i astma oskrzelowa

wzbogacenie atmosfery pomieszczeń w jod

nawilżenie i oczyszczenie pomieszczeń z pyłków alergenów

ujemne jonizowanie powietrza

ułatwienie i podniesienie komfortu oddychania

Przeciwwskazaniami do stosowania są: ostre i przewlekłe choroby i nieżyty w okresie zaostrzeń, upośledzonej drożności lub
wymagające leczenia operacyjnego, choroby niewydolności krążenia, nowotworowe, gruźlica płuc, zaawansowana astma oskrzelowa,
wszelkie choroby zagrożone krwiopluciem i krwawieniem, choroby tarczycy. Przy tych schorzeniach zamiar stosowania zwłaszcza
inhalacji należy skonsultować z lekarzem.
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