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Solanka inhalacyjna 5L
Cena brutto

69,00 zł

Cena netto

56,10 zł

Dostępność

W magazynie

Czas wysyłki

Natychmiast

Producent

inni

Opis produktu
Solanka wydobywana jest od ponad 120 lat z odwiertów „KORONA” i „TADEUSZ” w miejscowości uzdrowiskowej Zabłocie
Solanka z głęboko położonych złóż wód leczniczych jodowo-bromowych. Jest to naturalny surowiec o potwierdzonych
właściwościach leczniczych przeznaczony do pielęgnacji zdrowia i urody. Zabiegi w Sanatoriach z wykorzystaniem tej solanki
są refundowane przez NFZ.
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznaje jod za jeden z pierwiastków, którego przyjmowanie w odpowiedniej ilości jest
niezbędne do prawidłowego rozwoju i utrzymania dobrego stanu zdrowia. Około 38% ludności świata zamieszkuje obszary o
różnym stopniu niedoboru jodu. Przez wiele lat uważano, że problem niedoboru jodu nie dotyczy ludności zamieszkującej
tereny morskie. Okazuje się, że niedobór jodu dotyka prawie 90% powierzchni naszego kraju, a chorobami tarczycy jest
zagrożone prawie 8 milionów osób. Jednym ze skutecznych sposobów na wyeliminowanie tego problemu jest regularne
stosowanie i używanie Oryginalnej Solanki Zabłockiej, która zawiera największą zawartość jodu na świecie, dochodzącą do
140 mg/litr. Inhalacja jest metodą zapobiegania i wspomagania leczenia wielu schorzeń dróg oddechowych, która polega na
wdychaniu rozcieńczonej solanki rozpylonej w postaci aerozolu.
Wdychanie aerozolu solankowego powoduje nawilżenie dróg oddechowych, rozrzedzenie śluzu i umożliwia łatwiejsze
odkrztuszanie. Podczas takiej kuracji następuje wchłanianie jodu, powodujące dłużej trwający wzrost poziomu jodu we krwi i
jego przenikanie do tkanek organizmu, szczególnie nerwowego. Jod jest mikroelementem niezbędnym do prawidłowego
funkcjonowania tarczycy, reguluje przemiany energetyczne w organizmie, natomiast brom ma działanie uspokajające, łagodzi
napięcie nerwowe oraz łagodzi stres.
Solanka inhalacyjna podlega szczególnie starannemu procesowi oczyszczania z zawiesin. Rozpylanie solanki sprzyja
nawilżaniu i oczyszczaniu pomieszczenia z pyłków i alergenów. Tradycyjnie stosuje się pozostawienie niewielkiej ilości solanki
do odparowania w otwartym naczyniu w pomieszczeniach zamkniętych, gdzie stale przebywają domownicy. Wpływa to
korzystnie na górne drogi oddechowe, następuje redukcja alergenów w powietrzu a wzrost nasycenia jodem i innymi
niezbędnymi mikroelementami o stężeniu większym niż nad morzem.
Sposób użycia:
Rozcieńczyć solankę w stosunku 1:3 i wlać do urządzenia wytwarzającego mgiełkę lub do inhalatora. Należy podczas
stosowania rozpraszać mgiełkę solankową w zamkniętym pomieszczeniu lub nanosić na odsłonięte części ciała tj. twarz, ręce,
nogi lub całe ciało. Należy omijać okolice oczu, skaleczenia i rany. Solanka jest naturalnym tworzywem uzdrowiskowym
nadającym się do inhalacji wziewnych. Solankę w ilości 500-1000 ml można również stosować do kąpieli aromatycznych i
relaksujących.
Produkt przebadany bakteriologicznie oraz dermatologicznie.
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