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BIOLIT KĄPIEL SKIPIDARNAJA I – BIAŁY ROZTWÓR Płyn do
kąpieli 200 ml
 

Cena: 60,00 PLN

Opis słownikowy

Producent BIOLIT SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

WskazaniaBIOLIT KĄPIEL SKIPIDARNAJA I – BIAŁY ROZTWÓR Płyn do kąpieli 200 mlSkuteczność metody potwierdzona jest
naukowymi badaniami i wiedzą wysoko wykwalifikowanych współpracowników wiodących medycznych uczelni RF i Syberyjskiego
Państwowego Uniwersytetu Medycznego przy współpracy z firmą Biolit.Surowiec używany w produkcji BIOLITU, jest bardzo wysokiej
jakości, uprawiany wyłącznie przez BIOLIT w warunkach wolnych od zanieczyszczeń przemysłowych na glebie bogatej w złoża
mineralne pierwiastków i mikroelementów, a otrzymywane z niego substancje są w pełni ekologicznym produktem.Emulsja
terpentynowa jest korzystna przy zaniżonym ciśnieniu tętniczym, na tle obniżonej wydolności krążeniowej. Substancje czynne utrzymują
prawidłowe krążenie i kondycję fizyczną organizmu, wpływają na utrzymanie prawidłowych parametrów przepływów naczyniowych.
Biorą udział w kontroli mikroorganizmów i dolegliwości bólowych. Utrzymują witalność organizmu.Substancją czynną w preparacie jest
substancja chemiczna pochodzenia naturalnego (roślinnego), a dokładniej olej eteryczny uzyskany w drodze destylacji żywicy z drzew
iglastych.Substancją biologicznie czynną w terpentynie żywiczej jet terpen: alfa-pinen. Jest najpowszechniej występującym terpenem o
świeżym sosnowym zapachu. Działanie terpenu wynika zarówno z działania samego terpentynowego oleju, jak i działania związków
endogennych, których synteza jest wzmocniona pod wpływem aktywnego składnika preparatu.Alfa-pinen jest w stanie szybko wniknąć
w powierzchowne warstwy skóry, gdzie wywiera podrażniający wpływ na zakończenia nerwowe, co powoduje dodatkowy przepływ
impulsów docierających do centralnego układu nerwowego, aktywność którego dominuje nad przepływem impulsów elektrycznych z
receptorów bólowych, w ten sposób tłumi ich nasilenie.Opary z terpentyny żywiczej biorą udział w kontroli bakterii chorobotwórczych.
Substancje czynne żywicy terpenowej utrzymują prawidłowy stan oskrzeli i płuc, są również środkiem odstraszającym owady. Działanie
oleju terpentynowego było docenione przez lekarzy chirurgów, którzy obrabiali ręce przed operacją, używając terpentyny jako środka
dezynfekującego.Do kąpieli na bazie żywicy terpentynowej Biolit używa złożonych mieszanek z dodatkiem wyciągów
ziołowych.DziałanieDziałanie substancji czynnych:Korzystnie wpływają dla zachowania prawidłowego ciśnienia (przy niskim ciśnieniu
tętniczym).Korzystnie wpływają na prawidłową kondycję układu kostno-stawowego (przy chorobie zwyrodnieniowej kręgosłupa,
stawów, artretyzm).Korzystnie wpływają na zachowania prawidłowej pracy układu moczowego (przy schorzeniach kamicy nerkowej,
zapaleniu pęcherza).Korzystnie wpływają dla zachowania prawidłowego snu, witalności i zdrowia psychicznego (przy zaburzeniach snu,
przemęczeniu psychicznym i fizycznym).Sposób użyciaKąpiele terpentynowe stosuje się w cyklach 10-12 zabiegów. Kąpiele
terpentynowe można stosować codziennie, co drugi dzień lub dwa dni z rzędu z przerwą na trzeci dzień. Dla przeprowadzenia kąpieli
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należy przygotować termometr wodny, zegarek, cylinder miarowy o pojemności 1-1,5 l do odmierzenia emulsji, ciśnieniomierz lekarski do
zmierzenia ciśnienia, wazelinę kosmetyczną, szlafrok i ręcznik. Należy chronić oczy przed narażeniem na kontakt z emulsją.Zabiegi dla
sanatoriów i SPA: KĄPIELE KAPILAROTERAPEUTYCZNEPostępowanie: Kąpiele terpentynowe stosuje się w cyklach 10-12 zabiegów.
Kąpiele terpentynowe można stosować codziennie, co drugi dzień lub dwa dni z rzędu z przerwą na trzeci dzień. Dla przeprowadzenia
kąpieli należy przygotować termometr wodny, zegarek, cylinder miarowy o pojemności 1-1,5 l do odmierzenia emulsji, ciśnieniomierz
lekarski do zmierzenia ciśnienia, wazelinę kosmetyczną, szlafrok i ręcznik. Należy chronić oczy przed narażeniem na kontakt z emulsją.
Emulsję należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Ilość emulsji do kąpieli stopniowo zwiększać od 10-15ml do 35-60ml
według zaleceń lekarza dla konkretnej osoby. Odmierzoną i rozpuszczoną w gorącej wodzie, w cylindrze emulsję wlewamy do kąpieli
cienką strugą i dokładnie mieszamy. Czas kąpieli wynosi. 10-15 min., temp. kąpieli 36-37°C ; rozpoczynać od 5min i każdą następną
kąpiel wydłużać o 1-2 min. w zależności od wytrzymałości.Należy pamiętać by przed kąpielą zabezpieczyć wazeliną kosmetyczną
wrażliwe miejsca ciała jak narządy płciowe, zgięcia pod kolanami i w łokciu, pachwiny, pachy. Należy chronić oczy przed kontaktem z
emulsją żywiczą. Jeśli podczas kąpieli wyczuwalny jest dyskomfort to należy zmniejszyć dozowanie emulsji do roztworu kąpieli,
zmniejszyć temperaturę kąpieli, czas kąpieli i dostosować kąpiel do indywidualnych potrzeb organizmu. Przy dolegliwościach innych niż
wskazane, kąpiele należy stosować tylko po konsultacji z lekarzem.Mieszane kąpiele (żółte i białe) dobiera się z uwzględnieniem
indywidualnych potrzeb organizmu.Po kąpieli terpentynowej nie należy wycierać ciała, nałożyć szlafrok i udać się na spoczynek w ciepłej
pościeli ok. 45 min, pod przykryciem. Podczas stosowania kąpieli należy spożywać racjonalne pełnowartościowe posiłki, bez przejadania
się. Ograniczyć dania mięsne i unikać spożywania alkoholu.SkładTURPENTINE OIL AND RECTIFIED OIL , RICINUS COMMUNIS SEED OIL,
OLEIC ACID, AESCULUS HIPPOCASTANUM SEED EXTRACT, AQUA,SODIUM CHLORIDE.
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