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Mg12 ODNOWA Sól z Morza Martwego 4 kg
 

Cena: 56,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 4 kg

Postać -

Producent KRAVEN PRZEMYSŁAW BUKATO, MAREK
CISEK SPÓŁKA CYWILNA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WskazaniaMg12 ODNOWA Sól z Morza Martwego 4 kgNaturalnie pozyskiwana z wody morskiej, jordańska, najwyższej jakości sól z
Morza Martwego. Doskonała do pielęgnacji skóry i peelingu.DziałanieSól z Morza Martwego (Maris sal) marki Mg12 to receptura na
przygotowanie sobie idealnych warunków do domowego SPA. Kąpiel w tej soli przynosi doskonały relaks i regenerację, a naturalne
związki minerały mają dobroczynne działanie pielęgnacyjne. Kuracja w solance z Morza Martwego to również doskonała metoda na
przeciwdziałanie chorobom skóry takim jak łojotokowe zapalenie skóry czy łupież, ale również łuszczycy i stanów
grzybicznych.Pochodzenie soli Mg12Nasza sól powstała na skutek ewaporacji (odparowania) soli w wody morskiej na terenie Jordanii.
Proces ten jest całkowicie naturalny i prowadzi do uzyskania kryształków soli morskiej. Nasza sól zawiera magnez, potas, wapń, chrom,
cynk, mangan, żelazo i glin.Właściwości i zastosowanie soli z Morza Martwego (Maris sal)Kąpiele solankowe w soli z Morza Martwego
mają potwierdzone naukowo działanie pielęgnujące skórę i przeznaczone są przede wszystkim dla osób z dolegliwościami
dermatologicznymi. Oprócz działania pielęgnacyjnego i wzmacniającego, mają one działanie lecznicze w sytuacjach występowania
różnych chorób oraz schorzeń, takich jak łuszczyca, trądzik, atopowe zapalenie skóry, egzemy. Kąpiel w takiej soli łagodzi również
alergie. Maris sal głęboko oczyszcza skórę oraz łagodzi podrażnienia i stany zapalne skóry.Kąpiel w soli z Morza Martwego to domowa
wersja profesjonalnego SPA. Skóra przeżywa głęboką odnowę biologiczną, kąpiel usuwa zbędne elementy naskórka, a cała skóra
przechodzi proces rewitalizacji. Kuracja poprawia krążenie krwi, przyspiesza proces usuwania toksyn z organizmu oraz przyspiesza
proces naturalnej regeneracji komórek.Sposób użyciaZe względu na konieczność przygotowania kąpieli solankowej w odpowiednim
stężeniu, zaleca się przygotowanie kąpieli w 1-procentowym roztworze Maris sal. Oznacza to, iż w 100-litrowej wannie powinno
rozpuścić się 1 kilogram soli z Morza Martwego.Odpowiednią ilość soli należy wsypać do wanny wypełnionej gorącą wodą. Powinna
mieć około 38 stopni Celsjusza i nie zawierać żadnych detergentów. Należy zanurzyć ciało w solance na około 20 minut, aby w pełni
cieszyć się relaksacyjno-terapeutyczną kąpielą. Po tym czasie, należy opłukać ciało bieżącą wodą i opuścić wannę.Po kąpieli można
zastosować krem, bądź balsam nawilżający, np. z dużą ilością magnezu zawartą w sobie. Polecamy do stosowania nasz balsam z
masłem Shea i olejem konopnym.Kąpiel należy stosować 2 razy w tygodniu.
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