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Jodowo - bromowa
Z A B Ł O C K A SOLANKA TERMALNA
Bardzo bogata w mikroelementy i biopierwiastki zat ona woda termalna - stosowana
do k pieli wpływa koj co, reguluj co i leczniczo na organizm ludzki.
Solanka powstała przed milionami lat, w procesie rozkładu w ówczesnym morzu
produktów planktonowych, które nast pnie w wyniku ruchów górotworu, zostały
„uwi zione” pod grubymi warstwami skał, a obecnie s wydobywane w miejscowo ci
D bowiec z gł boko ci ok.500 m jako - zabłocka solanka lecznicza jodowo bromowa.
O wyj tkowo ci składu mineralnego solanki najlepiej wiadczy najwy sze na wiecie z
dotychczas rozpoznanych, st enie jonów jodu przekraczaj ce 110 mg/l i jonów
bromu, których jest wi cej ni 130 mg/l. Nadto w solance znajduj si w du ej
koncentracji jony: wapnia, magnezu, potasu, sodu, chloru, elaza, selenu, fluoru, krzemu,
boru i wiele innych pierwiastków ladowych.
Zabłocka solanka termalna w kontakcie z ciałem człowieka zaczyna intensywnie
oddziaływa na organizm i to zarówno na skór jak i na organy wewn trzne.
Dolewana do k pieli ułatwia p cznienie i rozszerzenie si porów skóry oraz stymuluje
proces wymiany jonowej mi dzy ciałem człowieka a roztworem k pielowym. Organizm
opuszczaj toksyny i produkty przemiany materii m.in. mocznik, kwas moczowy i
mlekowy, aceton, kreatynina, a wchłaniane s znajduj ce si w solance jony: jodu,
bromu, wapnia, magnezu, krzemu itp.
W efekcie, w organizmie zaczynaj zachodzi korzystne zmiany. Odci eniu ulega
praca w troby, nerek i innych organów wydalniczych, a pobudzony i wzmocniony
zostaje układ odporno ciowy, immunologiczny i hormonalny.
Skóra zostaje dobrze nawil ona, wzrasta jej napi cie, ukrwienie i elastyczno .
Minerały zawarte w solance działaj c przeciwzapalnie, przeciw grzybiczo i
antybakteryjnie przyspieszaj gojenie si ran, rozst pów, czyraków, wyprysków i
cellulitisu. Systematyczne stosowanie solanki nie tylko regeneruje skór , wygładza j i
uj drnia, ale przede wszystkim opó nia proces jej starzenia.
Zabłocka solanka termalna likwiduj c napi cie mi ni i odpr aj c organizm ma
zastosowanie przy usuwaniu zm czenia, w relaksacji, rekonwalescencji, ułatwianiu
zasypiania, a tak e w wielu kuracjach m.in. odchudzaj cych, hartuj cych, likwiduj cych
nadmierne pocenie si itp. Nadto wspomaga leczenie wielu schorze m.in.
reumatycznych, neurologicznych, ginekologicznych, alergicznych, laryngologicznych itp.
Stosowa mo na do k pieli w ilo ci od 200 ml ( 1 szklanka ) do 1 litra na wann
wody. Mo na j stosowa ze rodkami zapachowymi i płynami do k pieli.
Nie zawiera barwników, rodków zapachowych, emulgatorów ani konserwantów.
Stosuj c ZABŁOCK SOLANK TERMALN osi gniemy we własnej wannie efekt
pobytu w SALONIE PI KNO CI, GABINECIE ODNOWY I UZDROWISKU.
Producent : KOPALNIA I WARZELNIA SOLANEK dr ZABŁOCKA SP. Z O.O.
43.426 D bowiec ul. Szkolna 32.
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