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Medi Flowery, Płyn ziołowy do okładów, 100ml
 

Cena: 69,99 PLN

Opis słownikowy

Producent

Opis produktu
 

Sporządzony na bazie oleju arganowego ekologicznego i ekstraktu z ziół ekologicznych. Przydatny do zabiegów wspomagających
funkcjonowanie wątroby, nerek, trzustki i śledziony. Pomocny przy zabiegach oczyszczających oskrzela i zatoki w przypadku
przeziębienia lub grypy. Płyn ziołowy do okładów znajduje również zastosowanie przy wszelkiego rodzaju bólach stawowych i
mięśniowych, także przy nadwyrężeniach i stłuczeniach. Łagodzi bóle reumatyczne i grypowe dolegliwości mięśniowo-stawowe.

Sposób użycia:

Produkty do zabiegu:

Płyn ziołowy do okładów firmy Medi-Flowery
Folia plastikowa
Ściereczka bawełniana
Termofor (nie stosować poduszki elektrycznej)
Indiańska glinka kosmetyczna (niekoniecznie) .

1. Wykonanie okładu na wątrobę, nerki, śledzionę, trzustkę lub oskrzela. Niewielką ilość Płynu ziołowego do okładów wetrzeć w
skórę w okolicy wybranego organu. Nasmarowane miejsce okryć folią plastikową i cienką ściereczką bawełnianą. Na okład
przyłożyć ciepły termofor. Całość przykryć kocem. Okład należy pozostawić na ciele przez 20 min #℣佐⌡⌀搀稀椀攀挀椀 漀搀 㐀 搀漀  爀漀欀甀 簀礀挀椀愀
przez 10 min#℣䍐⌡⌀⸀ 倀漀 稀愀欀漁䐀挀稀漀渀礀洀 稀愀戀椀攀最甀 渀椀攀 琀爀稀攀戀愀 稀洀礀眀愁܀ 猀欀爀礀⸀ 娀愀戀椀攀最椀 渀愀氀攁簀礀 瀀爀稀攀瀀爀漀眀愀搀稀愁܀ 眀 渀愀猀琁ᤀ瀀甀樁Ԁ挀礀洀 挀礀欀氀甀㨀 㐀 搀渀椀
okładów i 2 dni przerwy. Korzystne byłoby pięciokrotne powtórzenie cyklu. Po pięciu cyklach zrobić minimum 2 tygodniową
przerwę nim powtórzymy zabieg lub przejdziemy do okładów na inne organy wewnętrzne. Podczas trwania zabiegów wskazane
jest picie około 6-8 szklanek wody dziennie. W jednym pięciotygodniowym cyklu można przeprowadzać ciepłe okłady wyłącznie
jednego organu wewnętrznego. Np. wykonując ciepłe okłady na wątrobę nie należy jednocześnie przeprowadzać ciepłych
okładów na nerki itp. Między dwoma zabiegami na organy wewnętrzne należy zrobić co najmniej dwutygodniową przerwę.
Natomiast okład na jeden z organów wewnętrznych #℣佐⌡⌀省Ԁ琀爀漀戁ᤀⰀ 渀攀爀欀椀Ⰰ 嬀氀攀搀稀椀漀渁ᤀⰀ 琀爀稀甀猀琀欁ᤀ 氀甀戀 漀猀欀爀稀攀氀愀⌡⍃倣℣ można łączyć z ciepłymi
okładami na stawy lub/i zatoki. Nie stosować ciepłych okładów na nerki podczas ziołowego oczyszczania nerek.

2. Ciepłe okłady na zatoki - niewielką ilość płynu wetrzeć w okolice zatok szczękowych i/lub czołowych. Na posmarowane miejsca
przyłożyć plastikowe woreczki z ciepłą wodą. Zabieg nie powinien trwać dłużej jak 10 min.

3. Masaż mięśni i stawów - płyn ziołowy do okładów znajduje również zastosowanie przy wszelkiego rodzaju bólach stawowych i
mięśniowych, także przy nadwyrężeniach i stłuczeniach. Łagodzi bóle reumatyczne i grypowe dolegliwości mięśniowo-stawowe.
Wcierać kilka razy dziennie w bolące miejsca. Dla wzmocnienia efektu opisanych powyżej zabiegów na wymasowane olejem
miejsca można nałożyć warstwę Indiańskiej glinki kosmetycznej. Okłady z glinki wolno stosować wyłącznie w pierwszym i
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czwartym dniu cyklu. Glinkę na okład przygotowujemy mieszając na gęstą masę trzy małe łyżeczki proszku #℣佐⌡⌀氀甀戀 眀椁ᤀ挀攀樀⌡⍃倣℣ z
niewielką ilością przegotowanej i lekko podstudzonej wody. Nakładana masa powinna być jak najcieplejsza, ale nie gorąca. Na
warstwę glinki nakładamy folię plastikową i ciepły termofor. Okład pozostawić na skórze przez około 20 min #℣佐⌡⌀搀稀椀攀挀椀 㔀ⴀ 　 洀椀渀⌡⍃倣℣.
Następnie spłukać letnią wodą. Indiańska glinka kosmetyczna jest naturalnym produktem pochodzenia wulkanicznego. Działa
głęboko oczyszczająco, usuwa zalegające w porach toksyny, wygładza, ujędrnia i odmładza skórę. Łagodzi podrażnienia i
przyspiesza ich gojenie. Swoje skuteczne działanie produkt ten zawdzięcza ujemnemu ładunkowi elektrycznemu i zawartości
ponad 50 minerałów. 

Zastosowania:

Ciepłe okłady na wątrobę. Stosowane zewnętrznie na okolice wątroby, korzystnie działają przy zaburzeniach układu
przyswajania i wydalania, oczyszczają wątrobę, wspomagają jej funkcjonowanie, wzmacniają system immunologiczny
organizmu oraz przywracają spokój wewnętrzny i dodają energii.
Ciepłe okłady na nerki. Zabieg wspomaga oczyszczanie nerek, odkwasza organizm, wzmacnia system immunologiczny.
Ciepłe okłady na oskrzela. Upłynniają zalegającą wydzielinę i ułatwiają jej odkrztuszanie. Wspomagają oczyszczanie dróg
oddechowych z toksyn.
Ciepłe okłady na zatoki. Przyspieszają oczyszczanie zatok, udrażniają górne dogi oddechowe, ułatwiają oddychanie.

Uwaga: kobietom ciężarnym i podczas menstruacji nie wolno przeprowadzać żadnego z podanych wyżej zabiegów. Przy pierwszych
objawach miesiączkowania należy zabiegi przerwać, a po zakończonej menstruacji podjąć przerwany cykl.

Składniki: olej arganowy ekologiczny, ekstrakt ziołowy z rozmarynu lekarskiego Eko #℣佐⌡⌀刀漀猀洀愀爀椀渀甀猀 昀漀氀椀甀洀⌡⍃倣℣, lawendy lekarskiej Eko
#℣佐⌡⌀䰀愀瘀愀渀搀甀氀愀 昀氀漀猀⌡⍃倣℣, melisy lekarskiej #℣佐⌡⌀䴀攀氀椀猀猀愀 昀漀氀椀甀洀⌡⍃倣℣, mięty pieprzowej Eko #℣佐⌡⌀䴀攀渀琀栀愀 瀀椀瀀攀爀椀琀愀 昀漀氀椀甀洀⌡⍃倣℣, pokrzywy zwyczajnej #℣佐⌡⌀唀爀琀椀挀愀 昀漀氀椀甀洀⌡⍃倣℣,
tymianku pospolitego Eko (Thymi herba), bzu czarnego (Sambuci flos)), olejek lawendowy ekologiczny.
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