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PASTA BOROWINOWA LECZNICZA 5 plastrów
 

Cena: 14,50 PLN

Opis produktu
 

PASTA BOROWINOWA LECZNICZA 5 plastrów
Lek OTC.

Informacje ogólne:
Opakowanie zawiera 5 plastrów borowinowych.

Dzięki borowinie w postaci plastrów można łatwo wykonywać zabiegi w warunkach domowych, przychodniach, gabinetach odnowy
biologicznej i kosmetycznych.
Naturalne substancje organiczne zawarte w borowinie działają przeciwzapalnie, bakteriostatycznie, regenerują uszkodzone tkanki,
zwiększają ukrwienie, uaktywniają reakcje enzymatyczne w tkankach oraz rozluźniają napięcie mięśniowe i zmniejszają bóle (kwasy
huminowe, białka, enzymy, estrogeny, fitohormony i żywice).
Pasta borowinowa lecznicza jest przeznaczona do użytku zewnętrznego, do jednorazowego stosowania na skórę w postaci okładów.
Wskazania do stosowania preparatu:
• reumatoidalne zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa;
• zapalenie korzonków nerwowych;
• choroby układu krążenia w obrębie kończyn (przewlekłe niedokrwienie kończyn dolnych, owrzodzenie podudzi);
• niedowłady kończyn dolnych z przyczyn naczyniowych;
• stany bólowe po stłuczeniach, złamaniach i zwichnięciach;
• pomocniczo w łuszczycy i przewlekłym zapaleniu skóry i zatok

Skład:
Borowina.

Sposób użycia:
Przed rozpoczęciem kuracji zaleca się konsultację z lekarzem.
Przygotowanie pasty do użycia:
Plaster w torebce z folii zanurzyć w naczyniu z gorącą wodą na około 15 minut w celu ogrzania go do temperatury około 40°C. Wyjąć z
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wody i odciąć nożyczkami oba krótsze boki torebki, a następnie przeciąć przez środek powierzchni torebki. Przeciętą torebkę odchylić na
zewnątrz i odkrytą powierzchnię plastra przyłożyć na chore miejsce. Uformować plaster, aby dokładnie przylegał do miejsca okładu.
Przeciętą folię pozostawić na zewnątrz i okład przykryć ręcznikiem lub kocem. Zabiegi można wykonywać codziennie lub co drugi dzień.
Poprawa odczuwalna jest po wykonaniu serii zabiegów, które składają się z 10 – 15 okładów lub kąpieli. Po każdym zabiegu należy
wypoczywać od 30 do 60 minut.

Przeciwwskazania:
• choroby serca w stanie dekompensacji;
• schorzenia nowotworowe;
• ostre infekcje przebiegające z podwyższoną temperaturą;
• wysokie ciśnienie;
• nie stosować na uszkodzoną skórę;
• okres ciąży i karmienia kąpiel niewskazana.
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