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Zabłocka mgiełka solankowa jodowo-bromowa 950 ml
 

Cena: 17,35 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 950 ml

Postać Płyny

Producent SOLANEK

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Zabłocka mgiełka solankowa jodowo-bromowa to kosmetyk przeznaczony dla osób dorosłych i dzieci, który stosowany jest do
płukania ust i gardła, a także do inhalacji zatok, gardła, czy też tchawicy, oskrzeli oraz płuc. Mgiełka może być również wykorzystana do
nawilżania powietrza w pomieszczeniach oraz ich oczyszczania z alergenów. Produkt mogą stosować nawet kobiety w ciąży.

Na co jest Zabłocka mgiełka solankowa jodowo-bromowa? Wskazaniem do stosowania kosmetyku jest profilaktyka schorzeń dróg
oddechowych i zwiększenie komfortu oddychania, a oprócz tego domowe leczenie przeziębienia, kataru oraz grypy, anginy czy kaszlu.
Produkt może być przydatny w przypadku grzybicy jamy ustnej, aft oraz dolegliwości przyzębia. Stosować można go pomocniczo przy
astmie oskrzelowej, pylicy płuc i rozedmie, a oprócz tego w celu wzbogacenia pomieszczeń w jod oraz ich nawilżenia, ujemnego
jonizowania i oczyszczenia z pyłków alergenów. Funkcją Zabłockiej mgiełki solankowej jodowo-bromowej jest również redukcja
obrzęku zapalnego śluzówki i regeneracja nabłonka migawkowego. Wdychanie mgiełki solankowej pozwala na zrekonstruowanie w
warunkach domowych nadmorskiego klimatu, co korzystnie wpływa na odporność organizmu, uzupełniając jednocześnie niedobory
jodu.

W skład wyrobu wchodzi jod w wysokim stężeniu, a także brom, magnez oraz wapń, a dodatkowo jony krzemu, selenu, boru i blisko 50
innych cennych biopierwiastków znajdujących się w stanie równowagi chemicznej. Jod przyczynia się do rozrzedzania zalegającego w
drogach oddechowych śluzu, a wapń i magnez mają działanie przeciwzapalne oraz przeciwalergiczne. Dodatek bromu sprawia
natomiast, że produkt łagodzi podrażnienia, a ponadto doprowadza do rozszerzenia oskrzeli i łatwiejszego oddychania.

W opakowaniu znajduje się 950 ml Zabłockiej mgiełki solankowej jodowo-bromowej. Na litr takiej solanki przypada ponad 110 mg jodu i
130 mg bromu, a oprócz tego ponad 800 mg wapnia i 400 mg magnezu. Solanka jest czysta biologicznie, a jej złoża zlokalizowane są w
Dębowcu na głębokości ponad 500 m poniżej powierzchni ziemi. Produktu należy używać zgodnie ze wskazaniami. Korzystać można z
niego w formie inhalacji, nebulizacji, a nawet można go wykorzystać do płukania ust, zatok i gardła oraz do nawilżania i rozpylania w
pomieszczeniach. Zależnie od formy stosowania i potrzeb pacjenta wykorzystuje się nierozcieńczoną solankę lub rozcieńczoną z wodą
w stosunku 1:2.
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Jeśli Zabłocka mgiełka solankowa jodowo-bromowa ma być wykorzystywana do płukania ust i gardła (np. w przypadku anginy, bólu
gardła, przy aftach bądź dolegliwościach przyzębia), zaleca się stosowanie produktu bez rozcieńczania kilka razy dziennie, w tym
zwłaszcza po posiłkach i na noc po umyciu zębów. Jeżeli produkt stosowany jest w formie tak zwanych „parówek”, należy doprowadzić
go do wrzenia, a następnie pochylić się nad naczyniem, w którym jest umieszczony (miską, garnkiem) z głową przykrytą ręcznikiem. W
takiej pozycji należy wdychać unoszące się opary solanki – ciepło dodatkowo wpływa na rozszerzenie oskrzeli, dzięki czemu jod może
działać efektywniej. W przypadku chęci przeprowadzenia inhalacji i nebulizacji najlepiej stosować produkt bez rozcieńczania, wykonując
inhalację 1 raz dziennie (profilaktycznie) lub częściej (infekcje dróg oddechowych). By nawilżyć i zjonizować pomieszczenie, należy
umieścić produkt w nawilżaczach, generatorach aerozoli, fontannach, czy też mini tężniach.

Zabłocka mgiełka solankowa jodowo-bromowa posiada przeciwwskazania do stosowania, a są to przede wszystkim ostre i przewlekłe
choroby oraz nieżyty w okresie zaostrzenia. Przeciwwskazaniem jest również uczulenie na jod, upośledzona drożność lub stany
wymagające leczenia operacyjnego. Produktu nie powinno się stosować w przypadku niewydolności krążenia i gruźlicy płuc.
Przeciwwskazany jest także w przypadku chorób nowotworowych i zaawansowanej astmy oskrzelowej. Nie powinno się go stosować w
przypadku krwioplucia i chorób przebiegających z krwawieniami, a oprócz tego przy nadczynności tarczycy.

Składniki
W 1 litrze solanki znajduje się ponad: 110 mg jodu, 130 mg bromu, 800 mg wapnia, 400 mg magnezu. Solanka ta czysta biologicznie,
gdyż przez miliony lat nie miała kontaktu ze światem zewnętrznym. Złoże solankowe znajduje się w Dębowcu na głębokości ponad 500
m pod powierzchnią ziemi.

Charakterystyka
ZABŁOCKA MGIEŁKA SOLANKOWA JODOWO-BROMOWA przeznaczona jest dla dzieci i dorosłych.

Od lat stosowana jest w lecznictwie uzdrowiskowymi i w warunkach domowych na inhalacje zatok, gardła, krtani, tchawicy,
oskrzeli i płuc oraz płukanie gardła i ust.
Zapewnia skuteczne domowe leczenie anginy, kataru, przeziębienia, kaszlu, grypy, aft, grzybic jamy ustnej i dolegliwosci
przyzębia
Skuteczność Zabłockiej mgiełki solankowej wynika z jej naturalnej kompozycji mineralnej, a zwłaszcza z bardzo wysokiego
stężenia jodu, oraz takich pierwiastków jak: brom, wapń i magnez. Jod powoduje rozrzedzania śluzu. Brom łagodzi podrażnienia,
powoduje rozszerzenie oskrzeli i ułatwia oddychanie. Wapń i magnez działają przeciwalergicznie i przeciwzapalnie.
STOSUJĄC ZABŁOCKĄ MGIEŁKĘ OSIĄGNIEMY:

właściwe nawilżenie górnych i dolnych dróg oddechowych
zlikwidowanie zakażenia bakteryjnego, wirusowego lub grzybiczego w ustach i drogach oddechowych
regenerację nabłonka migawkowego
rozrzedzenie wydzieliny błony śluzowej
zmniejszenie obrzęku zapalnego błony śluzowej
zniesienie skurczu mięśni gładkich oskrzeli

WSKAZANIAMI do stosowania ZABŁOCKIEJ MGIEŁKI w warunkach domowych są:
choroby oraz profilaktyka schorzeń dróg oddechowych
przewlekłe nieżyty nosa, gardła, tchawicy, oskrzeli i płuc
stany przed i po zabiegach operacyjnych w obrębie dróg oddechowych
rozedma, pylica płuc i astma oskrzelowa
wzbogacenie atmosfery pomieszczeń w jod
nawilżenie i oczyszczenie pomieszczeń z pyłków alergenów
ujemne jonizowanie powietrza
ułatwienie i podniesienie komfortu oddychania

Stosowanie
SPOSÓB UŻYCIA - INHALACJE
Zadaniem inhalacji jest właściwe nawilżenie dróg oddechowych oraz zlikwidowanie tam zakażenia bakteryjnego, wirusowego i
grzybiczego. Dodatkowo inhalacje prowadzą do rozrzedzenia śluzu i rozszerzenia zwężonych dróg oddechowych.
W warunkach domowych do zabiegu stosujemy najczęściej roztwory fizjologiczne o stężeniu ok. 1%.
Otrzymamy go rozcieńczając Zabłocką Mgiełkę Solankowa z wodą w proporcji 1 do 2.
Silniej działa Zabłocka Mgiełka Solankowa stosowana bez rozcieńczania.
Inhalację przeprowadzamy w urządzeniach do tego przeznaczonych tzn inhalatorach i nebulizatorach lub wdychając opary zagotowanej
Zabłockiej Mgiełki solankowej.
SPOSÓB UŻYCIA - PŁUKANIE UST I GARDŁA
Znakomite efekty w profilaktyce schorzeń: aft, gardła i przyzębia daje płukanie jamy ustnej w Zabłockiej mgiełce solankowej.
Szczególnie korzystne efekty otrzymamy płucząc po wystąpieniu pierwszych objawów bólu. Płukanki robimy kilkakrotnie w ciągu dnia,
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po każdym posiłku oraz po umyciu zębów.
SPOSÓB UŻYCIA - NAWILŻANIE I ROZPYLANIE
W celu właściwego nawilżenia i zjonizowania pomieszczeń w sezonie grzewczym i w budynkach klimatyzowanych, można stosować
Zabłocką mgiełkę solankową jodowo-bromową.
Stosujemy ją w urządzeniach do nawilżania, w fontannach i mini tężniach.
W okresach pylenia alergenów, oraz zwiększonej zapadalności na choroby gardła Zabłocką mgiełkę solankową można rozpylać w
pomieszczeniach.

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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