Sól kamienna do kąpieli z polskiej kopalni soli, wzbogacona ORMUSEM (minerałami z soli
kamiennej).
Naturalna sól kamienna powstawała 250 ml lat temu, bogata w biopierwiastki i
mikroelementy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania człowieka. Sól ta wzbogacona została
ORMUSEM z soli kamiennej w ilości 1 gr/1 kg. Wyjątkowa sól posiadająca właściwości pielęgnacyjne
i relaksacyjne. Może być stosowana do kąpieli całego ciała, w stężeniu 1-3 %, do moczenia kończyn
lub do okładów przy stłuczeniach i bólach stawów. Doskonała także do zabiegów energetycznych w
postaci nie rozpuszczonej lub w postaci roztworu, gdyż sól ta według naszej wiedzy posiada
zwiększone wibracje i specyficzną Świadomość Praoceanu.
Sól ta doskonale nadaje się do zabiegów kosmetycznych i kąpieli. Aby stworzyć sobie relaksacyjno-leczniczą kąpiel w
morskiej solance z praoceanu, pełnej mikroelementów, wystarczy do wanny wsypać 0,1-1 kg soli i zanurzyć się w takim roztworze na
około 30 minut. Jest to jeden z lepszych sposobów na usunięcie toksyn z organizmu, doenergetyzowanie, zrelaksowanie ciała i
zmysłów. Kąpiele takie wskazane są także przy bólach mięśni, stanach zapalnych skóry. Przeciwwskazania: otwarte rany na skórze,
przewlekłe choroby wyniszczające (w tym nowotworowe), zaawansowana niewydolność serca i świeżo przebyty zawał serca,
nadczynność tarczycy, niektóre choroby psychiatryczne.
Oprócz kąpieli solankowych sól tą można używać do moczenia dłoni i stóp, w przypadku nadmiernej potliwości, opuchliznach,
chorobach grzybiczych.
Nie możemy polecać tej soli do spożycia, ze względu na brak badań wymaganych przez prawo dla suplementów diety, chociaż
sami ją stosujemy w naszych domach. Polecamy ją jedynie do użycia jako element terapii energetycznych lub do kąpieli.
Spożywając naszą sól, czynisz to na własną odpowiedzialność.
Kod produktu: 5907078150512
Waga netto: 1,1 kg
Właściwości soli ORMUSOWEJ:
•
przyczynia się do odnowy biologicznej organizmu
•
odżywia, ujędrnia i uelastycznia skórę
•
łagodzi bóle reumatyczne, wspomaga leczenie chorób skóry, poprawia krążenie
•
relaksuje, odpręża, usuwa zmęczenie
•
poprawia ukrwienie skóry, usprawniając dostarczanie do niej tlenu i składników odżywczych
•
działa przeciwzapalnie i przeciwbakteryjnie
•
jest doskonała do peelingu, zabiegów od schudzających i przy zwalczaniu cellulitu

doskonała do energetyzowania ciała

