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BISZOLIN, Balsam mineralny z biszofitem, 190g
 

Cena: 50,94 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 190 g

Postać -

Producent NAMI SP. Z O.O.

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Opis

Żel, balsam mineralny z biszofitem - otrzymywany z naturalnego koncentratu balneologicznego biszofitu.

Składniki/Ingredients
Magnesium Chloride (Biszofit), Microcrystalline Cellulose, Glycerin, Aqua.

Właściwości
Żel, balsam mineralny z biszofitem, Biszolin
•Kosmetyk dzięki swojej konsystencji zapewnia doskonały poślizg, żel całkowicie się wchłania, łagodząc dolegliwości, wygładzając i
nawilżając powierzchnię skóry.
•Biszofit sformował się na skutek wyparowania ekologicznie czystej wody Praoceanu i jej naturalnym koncentratem wszystkich
mikroelementów w niej rozpuszczonych. Sól biszofitu jest ekologicznie czysta, nie jest narażona na działanie środowiska zewnętrznego.
•Kosmetyk pielęgnuje skórę, która jest skłonna do pajączków, niweluje rozstępy, a także zapobiega ich powstawaniu.

Składniki 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.

Przeznaczenie
•Stosować 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.
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•Może być stosowany w przypadku żylaków, halluksów, pajączków i rozstępów.

Stosowanie
Niewielką ilość żelu, balsamu mineralnego z biszofitem, Biszolin wmasować przez 3 minuty aż do całkowitego wchłonięcia.

Zaleca się stosować 2 razy dziennie w ciągu 14 dni, po 10 dniach kurację należy powtórzyć.

Uwagi
Produkt przebadany dermatologicznie.
Nie testowany na zwierzętach.
Produkt Certifikowany w UE.
Nie stosować kosmetyku w przypadku podrażnień skóry oraz indywidualnej nietolerancji na poszczególne składniki.
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