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Pasta borowinowa lecznicza 5 plastrów
 

Cena: 19,01 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 5 plast. (420-450g)

Postać pasta na skórę

Producent BIOCHEM MICHALIK SP.JAWNA

Rejestracja

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Wyrób medyczny

PRODUCENT:  BIOCHEM ul. Ks. J. Poniatowskiego 15, 32-700 Bochnia

ILOŚĆ:  5 plastrów

 

Pasta borowinowa w postaci plastrów 18x30, 5 sztuk

 

 

 

DZIAŁANIE:

Naturalne substancje organiczne zawarte w borowinie, jak kwasy huminowe, białka, enzymy, estrogeny, fitohormony i żywice działają
przeciwzapalnie, bakteriostatycznie, regenerują uszkodzone tkanki, zwiększają ukrwienie, uaktywniają reakcje enzymatyczne w tkankach
oraz rozluźniają napięcie mięśniowe i zmniejszają bóle.

 

WSKAZANIA:
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reumatoidalne zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa;

zapalenie korzonków nerwowych;

choroby układu krążenia w obrębie kończyn (przewlekłe niedokrwienie kończyn dolnych, owrzodzenie podudzi);

niedowłady kończyn dolnych z przyczyn naczyniowych;

stany bólowe po stłuczeniach, złamaniach i zwichnięciach;

pomocniczo w łuszczycy i przewlekłym zapaleniu skóry i zatok.

 

DAWKOWANIE:

Zabiegi można wykonywać codziennie lub co drugi dzień. Poprawa odczuwalna jest po wykonaniu serii zabiegów, które składają się z 10
– 15 okładów lub kąpieli. Po każdym zabiegu należy wypoczywać od 30 do 60 minut.Przed rozpoczęciem kuracji zaleca się konsultację z
lekarzem.

Sposób użycia:

1. Torebkę z plastrem zanurzyć w naczyniu z gorącą wodą na około 15 minut w celu ogrzania go do temperatury około 40 °C.

2. Wyjąć z wody i odciąć nożyczkami oba krótsze boki torebki, a następnie przeciąć przez środek wzdłuż powierzchni torebki.

3. Przeciętą torebkę odchylić na zewnątrz i odkrytą powierzchnię plastra przyłożyć na chore miejsce. Uformować plaster, aby dokładnie
przylegał do miejsca okładu. Przecięta folie pozostawić na zewnątrz i okład przykryć ręcznikiem lub kocem.

Czas trwania zabiegu około 30 minut. W celu dłuższego zabiegu należy okryć okład poduszką elektryczną.

 

SKŁAD:

Borowina

 

OSTRZEŻENIA: 

 

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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