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Pasta borowinowa leczn. plastry 5plast.(42
 

Cena: 15,27 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 5 plast. (420-450g)

Postać pasta na skórę

Producent BIOCHEM MICHALIK SP.JAWNA

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Składniki
Borowina ze złoża wysokiego, naturalnie wilgotnego, zawierającego w przeliczeniu na suchą masę ok. 98,50% substancji organicznych,
w tym: kwasy huminowe, żywice, woski, garbniki, węglowodany, enzymy oraz ok. 1,5% substancji nieorganicznych, zwłaszcza
krzemionkę.

Działanie
Plastry z pastą borowinową leczniczą do stosowania zarówno w warunkach domowych, jak i gabinetach rehabilitacyjnych. Borowina to
rodzaj torfu cennego w substancje takie jak: kwasy huminowe, aminokwasy, żywice, krzemionka. To one sprawiają, że pasta borowinowa
jest skutecznym środkiem pomocniczym w leczeniu zapalenia stawów. Jej działanie przeciwzapalne, bakteriostatyczne i ściągające
znajduje zastosowanie między innymi w reumatologicznym zapaleniu stawów, zapaleniu korzonków czy przy obrzękach i stłuczeniach.
Opakowanie zawiera 5 plastrów o wymiarach 18x30cm.

Zastosowanie:
Plastry borowinowe przeznaczone do stosowania pomocniczo w zapaleniach stawów oraz w stanach bólowych po stłuczeniach.
Używać w formie ciepłych okładów.

Informacje dodatkowe:
Tylko do użytku zewnętrznego. Plastry jednorazowe.

Przeciwwskazania:
Nie zaleca się stosować u kobiet w okresie ciąży oraz karmienia piersią. Plastrów nie nakładać w okolicach serca. Nie stosować
preparatu na uszkodzoną skórę (np. rany i oparzenia).

Sposób użycia
Zabiegi plastrem borowinowym można wykonywać codziennie w 10-15- dniowych seriach. Najpierw plaster jeszcze w opakowaniu
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zanurzyć w gorącej wodzie przez około 15 minut – tak, aby plaster ogrzał się do temperatury około 40st. C. Rozciąć opakowanie na
środku, rozchylić i powierzchnię plastra przyłożyć w bolące miejsce. Plaster docisnąć, aby szczelnie przylegał do skóry. Przeciętą folię
pozostawić na zewnątrz, okład przykryć ręcznikiem lub kocem. Okład trzymać na skórze około 30 minut. W przypadku wydłużenia czasu
trwania zabiegu zaleca się dodatkowo okryć okład poduszką elektryczną. Stosując plastry na większej powierzchni ciała, należy użyć
dwóch lub większej liczby sztuk.
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