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BISZOLIN ŻEL Z BISZOFITEM 100g
 

Cena: 29,95 PLN

Opis produktu
 

Biszolin - naturalny żel z biszofitem

Biszolin to koncentrat składników mineralnych, którego głównym składnikiem jest sześciowodny chlorek magnezu. Biszolin powstał na
dnie morskim w okresie permu wskutek odparowania ekologicznie czystej wody Praoceanu. Jego złoża występują w wielu miejscach na
świecie, zalegają na głębokości 1100-1700 m pod powierzchnią ziemi. Dzięki temu sól biszofitu jest całkowicie czysta, nie jest narażona
na działanie środowiska zewnętrznego.

Biszolin to żel, balsam mineralny, zawierający wiele ważnych pierwiastków, takich jak: magnez, bor, krzem, siarka, wapń.

Magnez - pobudza enzymy, które biorą udział w budowie kości, stymuluje komórki kościotwórcze.
Bor - przyśpiesza ustępowanie obrzęków oraz stanów zapalnych mięśni, stawów i kości.
Krzem - zapobiega powstawaniu żylaków, zwyrodnień stawów i kości.
Siarka - niweluje stany zapalne, wspomaga rekonstruowanie tkanki łącznej, wykazuje działanie łagodzące w przypadku bólu
mięśni.
Wapń - jest podstawowym budulcem kości.

Posiada silne właściwości przeciwbólowe i przeciwzapalne. Uśmierza ból i łagodzi wiele dolegliwości układu kostno-stawowego i
mięśniowego. Przyspiesza regenerację stawów kolanowych i chrząstki stawowej.

Polecany przy rekonwalescencji, dla osób aktywnych, uprawiających sport. Również do masażu sportowego w przypadku kontuzji,
urazów. Pomocny jest przy zwyrodnieniach, bólach reumatycznych i pourazowych. Łagodzi ból haluksów i ostrogi piętowej.

Posiada również działanie pielęgnujące. Idealny przy skórze skłonnej do pajączków i żylaków. Niweluje rozstępy, a także zapobiega ich
powstawaniu.
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Kosmetyk dzięki swojej konsystencji zapewnia doskonały poślizg, żel całkowicie się wchłania, łagodząc dolegliwości, wygładzając i
nawilżając powierzchnię skóry.

Stosowanie:
Niewielką ilość wmasować przez 3 minuty aż do całkowitego wchłonięcia.
Zaleca się stosować 2 razy dziennie w ciągu 14 dni, po 10 dniach kurację należy powtórzyć.

Skład/Ingredients:
Magnesium Chloride (Biszofit), Microcrystalline Cellulose, Glycerin, Aqua.

Uwagi:
Produkt przebadany dermatologicznie.
Nie testowany na zwierzętach.
Produkt Certifikowany w UE.
Nie stosować kosmetyku w przypadku podrażnień skóry oraz indywidualnej nietolerancji na poszczególne składniki.
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