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BISZOLIN żel mineralny z biszofitem 190g
 

Cena: 42,95 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 190 g

Postać -

Producent NAMI SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WskazaniaBISZOLIN żel mineralny z biszofitem 190gStosować w okresie rekonwalescencji.Zalecany dla osób aktywnych.Do masażu
sportowego w przypadku kontuzji, urazów oraz w celu uzupełnienia niedoborów magnezu.Pomaga przy zwyrodnieniach, bólach
reumatycznych i pourazowych.Może być stosowany w przypadku żylaków, halluksów, pajączków i rozstępów.DziałanieSkładniki
aktywne: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.Zawiera idealnie dobrane przez samą naturę nieocenione składniki Morza Prehistorycznego, które
posiadają wysoką aktywność biologiczną, stymulują życiowo ważne procesy tkanek. Najskuteczniejsze efekty osiągane są podczas
masażu.BISZOLIN to produkt otrzymywany z biszofitu naturalnego posiadający wszystkie jego właściwości. Biszofit sformował się
kilkaset milionów lat temu w skutek wyparowania ekologicznie czystej wody Morza Prehistorycznego i jest naturalnym koncentratem
wszystkich mikroelementów w niej rozpuszczonych. Z czasem warstwy biszofitu zostały całkowicie pokryte minerałami osadowymi i
obecnie zalegają na głębokości 1100-1700 m od powierzchni ziemi. Wydobywa się je szybami wiertniczymi za pomocą rozcieńczenia
wodą. Dlatego sól biszofitu, w przeciwieństwie do soli Morza Martwego otrzymywanej z solanki jezior powierzchniowych, jest absolutnie
ekologicznie czysta, ponieważ od momentu utworzenia się przebywa w formie „zakonserwowanej” i nie jest narażona na działanie
środowiska zewnętrznego.Żel z biszofitem BISZOLIN zawiera naturalny roztwór mineralny soli bromowo-chlorkowo-magnezowych o
stężeniu 400-450 g/l, z ponad 30 różnymi mikroelementami. Postać ta umożliwia szybkie wchłanianie przez skórę substancji
aktywnych.Sposób użyciaNiewielką ilość żelu wmasowywać przez 3 min aż do całkowitego wchłonięcia. Zaleca się stosowanie
BISZOLINU 2-3 razy dziennie w ciągu 14 dni, po 10 dniach należy powtórzyć. Żelu nie należy stosować na rany i skórę zmienioną
chorobowo.SkładBalsam przebadany dermatologicznie. Zarejestrowany w KSIOK RK/264625/2010. Jest to produkt rosyjski
wydobywany na terenie Wołgogradu. Posiada wszystkie niezbędne certyfikaty.Składniki/ Ingredients: Magnesium Chloride,
Microcrystalline Cellulose, Glycerin, Aqua.
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