
 
Apteka Pod Złotym Lwem Majewscy, Kielak spółka jawna

Wilczak 12, Poznań
+48 509 745 759

 

 

BISZOLIN ŻEL z biszofitem 190 g
 

Cena: 52,00 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Producent NAMI SP. Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Biszolin otrzymywany jest z naturalnego koncentratu balneologicznego - biszofitu. Zawiera solankę bromowo - chlorkowo - magnezową
o wysokiej mineralizacji, z ponad 30 makro i mikroelementami.
Konsystencja Biszolinu daje doskonały poślizg powierzchni masowanej i sprawia, że po 3 minutach całkowicie się wchłania łagodząc
dolegliwość i pozostawiając skórę gładką i nawilżoną.
SKŁADNIKI AKTYWNE
Głównym składnikiem jest chlorek magnezu. Poza nim biszofit zawiera 70 pierwiastków: potas, sód, brom, bor, wapń, krzem, molibden,
srebro, cynk, miedź, siarkę, żelazo i wiele innych.
Magnez - aktywuje proces kostnienia, poprawia gęstość tkanki i pobudza enzymy, które uczestniczą w budowie kości. Odpowiada za
prawidłowe przyswajanie wapnia w kościach.
Bor - zapobiega wydalaniu z organizmu wapnia i magnezu. Wzmacnia kości, przyśpiesza ustępowanie obrzęków oraz stanów zapalnych
mięśni i stawów.
Główne zastosowanie boru:

  osteoporoza
  złamania
  zapalenie stawów i kości
Krzem - ma znaczący wpływ na cały układ kostno-mięśniowy, budowę kości i chrząstek. Zapobiega tworzeniu się żylaków, zwyrodnieniu
stawów i kości. Niezbędny w walce z cellulitem.

Siarka - działa przeciwzapalnie, ułatwia regenerację tkanki łącznej, łagodzi ból mięśni i przywraca sprawność stawów.

Wapń - jest podstawowym materiałem budulcowym kości. Odgrywa kluczową rolę w rozwoju układu kostnego i zapobiega zanikowi
tkanki kostnej. Od zawartości wapnia w tkance kostnej zależy m. in. podatność kości na złamania oraz osteoporozę.
Biszofit niezastąpiony jest w medycynie i kosmetyce. Preparaty z Biszofitem skuteczne są przy problemach układu kostno-stawowego
oraz mięśniowego, zwyrodnieniach, bólach reumatycznych i pourazowych oraz żylakach, haluksach i ostrogach. Pielęgnuje skórę
skłonną do pajączków, eliminuje oraz zapobiega powstawaniu rozstępów.

Z uwagi na fakt iż makro i mikroelementy wchłaniają się w największym stopniu przez skórę, Biszolin można stosować na całe ciało jako
źródło dostarczenia do organizmu minerałów.
POCHODZENIE
Biszofit sformował się w skutek wyparowania ekologicznie czystej wody Praoceanu i jest naturalnym koncentratem wszystkich
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mikroelementów w niej rozpuszczonych. Z czasem warstwy biszofitu zostały całkowicie pokryte minerałami osadowymi i obecnie
zalegają na głębokości 1100-1700 m od powierzchni ziemi.

Wydobywa się je szybami wiertniczymi za pomocą rozcieńczenia wodą. Dlatego sól biszofitu, w przeciwieństwie do soli Morza
Martwego otrzymywanej z solanki jezior powierzchniowych, jest absolutnie ekologicznie czysta, ponieważ od momentu utworzenia się
przebywa w formie „zakonserwowanej” i nie jest narażona na działanie środowiska zewnętrznego.
Sposób użycia:
Niewielką ilość żelu wmasowywać przez 3 minuty aż do całkowitego wchłonięcia. Zaleca się stosować 2 razy dziennie w ciągu 14 dni, po
10 dniach kurację należy powtórzyć.

Przeciwwskazania do stosowania:
Nie należy stosować przy podrażnieniach skóry oraz indywidualnej nietolerancji na poszczególne składniki.
Składniki/ Ingredients: Magnesium Chloride (Biszofit), Microcrystalline Cellulose, Glycerin, Aqua.
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