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ZABŁOCKA MGIEŁKA SOLANKOWA JODOWO-BROMOWA
950ml
 

Cena: 14,99 PLN

Opis produktu
 

ZABŁOCKA MGIEŁKA SOLANKOWA JODOWO-BROMOWA 950ml

Zabłocka Mgiełka solankowa jodowo - bromowa jest to woda lecznicza, która posiada wysokie stężenie jodu i innych mikro i makro
pierwiastków. Stosowana do inhalacji, płukania ust i gardła działa przeciwzapalnie, przeciwgrzybicznie i antybakteryjnie. Poprawia
krążenie, przyspiesza procesy przemiany materii i spalania tłuszczu, wzmacnia odporność organizmu, wspomaga zapobieganie oraz
leczenie dolegliwości dróg oddechowych w tym chronicznych: gardła, krtani, oskrzeli, płuc oraz jamy ustnej. Na anginę, przeziębienie,
zapalenie zatok, oskrzeli, płuc, grzybice, astmę, schorzenia alergiczne nosa i zatok.

W 1 litrze solanki znajduje się ponad: 110 mg jodu, 130 mg bromu, 800 mg wapnia, 400 mg magnezu. Solanka jest czysta biologicznie,
gdyż przez miliony lat nie miała kontaktu ze światem zewnętrznym. Złoże solankowe znajduje się w Dębowcu na głębokości ponad 500
m pod powierzchnią ziemi.

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. 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.

Sposób użycia:
INHALACJE i NEBULIZACJE
Ich zadaniem jest właściwe nawilżenie dróg oddechowych oraz zlikwidowanie tam zakażenia bakteryjnego, wirusowego i grzybiczego.
Dodatkowo inhalacje prowadzą do rozrzedzenia śluzu i rozszerzenia zwężonych dróg oddechowych.
W warunkach domowych do zabiegu stosujemy najczęściej roztwory fizjologiczne o stężeniu ok. 1%. Otrzymamy go rozcieńczając
Zabłocką Mgiełkę Solankowa z wodą w proporcji 1 do 2.
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Inhalację przeprowadzamy wdychając opary zagotowanej Zabłockiej Mgiełki solankowej lub w zakupionych inhalatorach i
nebulizatorach.

PŁUKANIE UST I GARDŁA
Znakomite efekty w profilaktyce schorzeń: aft, gardła i przyzębia daje płukanie jamy ustnej Zabłocką mgiełką solankową.
Szczególnie korzystne efekty otrzymamy płucząc po wystąpieniu pierwszych objawów bólu. Płukanki robimy kilkakrotnie w ciągu dnia,
po każdym posiłku oraz po umyciu zębów.

NAWILŻANIE I ROZPYLANIE
W celu właściwego nawilżenia i zjonizowania pomieszczeń w sezonie grzewczym i w budynkach klimatyzowanych. Stosujemy ją w
urządzeniach do nawilżania, w fontannach, mini tężniach i generatorach aerozoli.

W okresach pylenia alergenów, oraz zwiększonej zapadalności na choroby gardła Zabłocką mgiełkę solankową można rozpylać w
pomieszczeniach.

Przeciwwskazania:
Nowotwory, gruźlica płuc, wszelkie choroby zagrożone krwiopluciem i krwawieniem, nadczynność tarczycy i uczulenie na jod.
Przy tych schorzeniach zamiar stosowania zwłaszcza inhalacji należy skonsultować z lekarzem.
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