
Extrakt je obohacený éterickým olejem ze smrkového jehličí. Rašelinový extrakt je velmi oblíbený balneo přípravek, který 
se používá pro zlepšení stavů při revmatických chorobách. Oceníte jeho šetrnost k povrchům balneologických van. 

Popis

Rašelinový extrakt doporučujeme použít při:

– kožních problémech

– pooperační rehabilitaci

– gynekologických potížích

– detoxikaci

– ke zpomalení tvorby vrásek a omlazení pokožky

Jak používat rašelinový extrakt:

– 200 ml extraktu důkladně rozmíchejte ve 150 l vody (1 vana) o teplotě 34–37 °C.

– Uložte se do připravené lázně na dobu 10–20 minut.

– Po proceduře se důkladně osušte a zabalte se do suché osušky.

– Dopřejte si několik desítek minut relaxace v klidném prostředí (vhodné doplnit o relaxační hudbu).

Použití

Účinky rašelinového extraktu:

– pomáhá eliminovat vysoce škodlivé toxiny

– stimuluje krevní oběh

– mírní podrážděnou a svědící pokožku

– podporuje prokrvení kůže

– vyrovnává krevní tlak

Při čištění doporučujeme čistič na neakrylátové povrchy. 

Účinky

Rašelinový extrakt, 10 l

Základní informace:

Výrobce: Spitzner Arzneimittel

Balení: 1 ks

Objem balení: 10 l

Dávkování: 200 ml extraktu na 150 l vody (1 vana)

Teplota koupele: 34–37 °C

Trvání procedury: 10–20 minut

Exspirace: 18 měsíců po otevření
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SL3411000

Rašelinový extrakt, 10 l.

Objednací číslo

Výrobky uskladňujte na suchém a čistém místě při pokojové teplotě.

Uskladnění
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