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Bocheńska sól lecznicza 1000 g
 

Cena: 14,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 1000 g

Postać Proszki

Producent SOLANEK

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wskazania i działanie
Lecznicza Sól Bocheńska może być stosowana do kąpieli oraz inhalacji, zarówno u dzieci jak i dorosłych. Lecznicza kąpiel solankowa
daje organizmowi skuteczne bodźce, niezbędne odo przeciwdziałania chorobom, zmęczeniu i osłabieniu. Jej regularne stosowanie,
szczególnie w okresach obniżonej odporności, zapewni zamierzony efekt terapeutyczny.
WSKAZANIA TERAPEUTYCZNE:

schorzenia reumatyczne:
reumatoidalne zapalenie stawów
zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa
choroby zwyrodnieniowe kręgosłupa i stawów
zapalenie reumatyczne mięśni i ścięgien
zapalenie korzonków nerwowych
schorzenia pourazowe narządu ruchu, w trakcie rekonwalescencji

choroby przemiany materii:
dnawe zapalenie stawów
profilaktyka niedoczynności tarczycy

schorzenia ginekologiczne:
przewlekłe zapalenie przydatków

schorzenia dermatologiczne, jako środek pomocniczy:
łuszczyca
rybia łuska
wyprysk przewlekły
nerwice naczyniowe

choroby układu naczyniowego:
zaburzenia ukrwienia obwodowego kończyn

choroby układu oddechowego:
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przewlekłe choroby dróg oddechowych i zatok obocznych nosa

Przeciwwskazania

Kąpieli nie należy stosować (podobnie jak ciepłych kąpieli wodnych) we wszystkich przypadkach, gdy ze względu na stan
organizmu niewskazane jest jego narażenie na działanie silnych bodźców.
Dotyczy to zwłaszcza ostrych stanów zapalnych, niewydolności krążenia, chorób naczyń wieńcowych i wad serca, chorób
nowotworowych, czynnych procesów gruźliczych, nadciśnienia i psychopatii.
Nie zaleca się inhalacji roztworami soli we wszystkich ostrych stanach chorobowych dróg oddechowych oraz przy nadczynności
tarczycy.

Dawkowanie
PRZYGOTOWANIE SOLANKI

Do wanny wsyp właściwą ilość soli i nalej ciepłej wody (36-38°C). Informację o dawkowaniu znajdziesz na opakowaniu produktu
leczniczego.
Sól zamieszaj do całkowitego rozpuszczenia. Charakterystyczne, widoczne w wodzie nierozpuszczalne płatki to związki wapnia i
magnezu powstałe podczas procesu krystalizacji panwiowej solanki bocheńskiej.

KĄPIEL

Zanurz się w solance i starając się oddychać głęboko, spędź w niej od 15 do 20 minut. Osobom poddającym się terapii
solankowej po raz pierwszy radzimy rozpocząć od 15 minut kąpieli, stopniowo wydłużając czas zabiegu.
Zwiększając temperaturę wody, poddajesz organizm oddziaływaniu silniejszych bodźców. Przyzwyczajaj się do tego stopniowo.
Po wyjściu z wanny nie spłukuj ciała, pozostawiona na powierzchni skóry warstwa tworzy tzw. płaszcz solny, który działa
stymulująco na organizm jeszcze przez pewien czas po zabiegu.
Bogata w minerały sól, pozostawiona na skórze, działa leczniczo także po wyjściu z kąpieli.

REGULARNOŚĆ

Aby organizm w pełni zaczął korzystać z dobrodziejstw soli bocheńskiej zaleca się regularne stosowanie takich kąpieli.
Przy kąpielach wspierających organizm w stanach osłabienia, poprawiających odporność i ogólną kondycję organizmu,
optymalna ilość to 2-3 zabiegi w tygodniu.
Przy kąpielach leczniczych zaleca się dostosować częstotliwość i warunki zabiegu do danego schorzenia, konsultując uprzednio
temat z lekarzem.

Informacje dodatkowe
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z
lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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