ГІПОАЛЕРГЕННА СІЛЬ
Гіпоалергенна сіль – застосовується для виведення з організму
алергенів, токсинів, шлаків,сприяє загоєнню ран, лікує великий спектр
шкірних, захворювань дихальної системи, нормалізує роботу серця та судин.
Сіль наділена унікальною косметичною властивістю – відновлюючи пружність
і повертаючи молодість як безпосередньо
шкірі так

і всьому організму,

підвищує

імунітет, сприяє схудненню.
20 мільйонів років міоценові поклади
солі в Бохні, з передгір’я Татр, накопичували в
собі унікальний баланс іонів вапна, магнію,
соди, йоду. Продукт з Бохеньських копалень
пройшов найретельнішу перевірку в медичних
закладах Європи і висновком лікарів є те ,
щодо складу солі входить: CalciumChloride,
Sodiumchloride,

MagnesiumChloride,

MagnesiumBromide,
PotasiumChloride,

SodiumIodide,
Potasiumiodide.

При

регулярному застосуванні Бохеньської солі, яка місить виключно природні
компоненти, буде відчутний стійкий лікувальний та загальноукріплюючий
ефект.
Спосіб застосування, обов’язково після консультації у лікаря:
у

ванні

об’ємом

150-200

літрів

необхідно

розчинити

1000

г.

гіпоалергенної солі при температурі 36-380С, приймати ванну 15-20 хвилин.
Після ванни бажано перебувати ще 25-30 хв. в сухому затемненому приміщенні
і дозволити воді висохнути на шкірі; одразу після купелі загорнувшись в
рушник знаходитись в теплі. Процедуру необхідно повторювати 10-15 разів з
періодичністю 2-4 рази на тиждень, в залежності від особливостей шкіри.
Складники та їх дія на організм:
кальцій – зміцнює сполучні тканини, відіграє велику роль у процесах
шкірного метаболізму, в загоєнні ран і в попередженні інфекцій;

бром – володіє антистресовою і антисептичною властивістю.
хлор – один з основних регуляторів осмотичного тиску в клітині,
підтримує необхідний водний баланс;
магній – підвищує життєздатність клітин і має величезне значення як
антистресовий мінерал, має антиалергічну дію;
натрій – постачає енергією і разом з хлором регулює рівень вологи в
клітинах;
калій – покращує проникнення поживних речовин у клітину через
клітинні мембрани, регулює рівень вологи в клітинах;

КОСМЕТИЧНІ ПУДРИ І БАЛЬЗАМИ НА ОСНОВІ

Лаванди та козячого молока для купелі.
Основна дія, зволожуюча і живляча шкіру. унікальне
поєднання Солі та білків, благотворно впливають на
колаген шкіри, швидко омолоджуючи її сповільнюючи
процеси старіння. Містить комплекс вітамінів A, B1, B2,
B6, D, Е і С. Регулярне використання робить шкіру
молодою та шовковистою пружною на дотик, сповненою
ароматів

лаванди.

Дія

ароматів

лаванди

має

розслаблюючим ефектом, заспокоює емоції та приводить в
норму виснажену нервову систему. Призначений для
частого, навіть щоденного застосування (купання).

Помаранчі, кориці і козячого молока для
купелі.
Основна дія, зволожуюча і живляча шкіру.
Унікальне поєднання Солі та білків, благотворно
впливають на колаген шкіри, швидко омолоджуючи її
сповільнюючи процеси старіння. Містить комплекс
вітамінів A, B1, B2, B6, D, Е і С. Регулярне
використання робить шкіру молодою та шовковистою
пружною на дотик, сповненою ароматів кориці та
апельсину.
Дія ароматів
тонізуючою

дією

кориці і помаранчі наділені
наповнюючи

Призначений для частого, навіть щоденного купання.

Пелюсток троянд, меду і козячого молока
для купелі.
Основна дія , зволожуюча і живляча шкіру.
Унікальне поєднання Солі та білків, благотворно
впливають на колаген шкіри, швидко омолоджуючи
її

сповільнюючи

процеси

старіння.

Містить

комплекс вітамінів A, B1, B2, B6, D, Е і С. Регулярне
використання

робить

шовковистою

пружною

шкіру
на

молодою

дотик,

та

сповненою

ароматів троянди і лісового меду.
Дія ароматів троянди і меду мають релаксуючу
дію, відновлюють глибокий та здоровий

сон,

сприяють швидкому відновленню сил. Призначений
для частого, навіть щоденного купання.

організм

енергією.

