
 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 
 

ORSI krzem organiczny żel 70 g
 

Cena: 60,99 PLN

Opis słownikowy

Producent DORSIM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

OpisORSI krzem organiczny żel 70 gKrzem występuje we wszystkich tkankach ludzkiego organizmu.Największą koncentrację krzemu w
ludzkim organizmie zaobserwowano we włosach i paznokciach. Krzem wchodzi też w skład kolagenu – podstawowego białka tkanki
łącznej. Jego główna rola to udział w reakcji chemicznej spajającej oddzielne włókna kolagenu i elastyny, co zapewnia tkance łącznej
wytrzymałość i sprężystość.KRZEM ORGANICZNY ORSI to nie tylko świetny suplement diety, ale stosując go równocześnie zewnętrznie
(jako tonic lub żel) może zastąpić nie jeden wspaniały kosmetyk. Oczyszcza skórę z wyprysków ropnych. Szczególnie dobrze działa
mycie się wodą krzemową, a przy trądziku młodzieńczym, także jej picie.Podczas badań uczeni opracowali nową klasę organicznych
związków krzemu, które pobudzają procesy regeneracji zachodzące w skórze, a biorąc udział w syntezie białek tkanki łącznej, kolagenu i
elastyny, ujędrniają skórę i likwidują już utworzone zmarszczki.Skóra zawdzięcza swoją elastyczność obecności specjalnych włókien
kolagenowych, które z wiekiem stają się coraz słabiej odnawialne. W wyniku tego procesu struktura tkanek ulega rozluźnieniu, pojawiają
się zmarszczki i obwisłości.DZIAŁANIE ŻELU ORSI OPARTYM NA KRZEMIE ORGANICZNYM:poprawia jej jędrność, elastyczność i
sprężystośćregeneruje i stymuluje skórę do odnowydziała wspomagająco przy leczeniu alergii, trądziku i łuszczycyzapobiega utracie
wody z naskórka i jego przesuszeniuintensywnie wygładza skóręwzmocnia płytkę paznokcizmiękcza skórę i likwiduje jej
szorstkośćdoskonale łagodzi wszelkie podrażnieniałagodzi oparzenia słoneczne i mechaniczne ( para wodna, wrzątek)przyspieszenia
gojenia oraz zabliźnianie ran (rany nie mogą być sączące)smarowanie dziąseł i zębów wzmacnia szkliwo i opóźnia procesy
paradontozydziała przeciwbólowo na stawy, zęby, kościprzyspiesza znikanie siniakówkojąco działa na nogi (szczególnie w przypadku
występowania żylaków oraz pajączków)nawilża błonę śluzową nosaORSI ŻEL jest delikatny i łatwy w stosowaniu. Wchłania się szybko
bez pozostawienia uczucia lepkości, można go stosować do wszystkich rodzajów skóry, jest również dobrze tolerowany przez skórę
wrażliwą.
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