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Swanson, Olej magnezowy, 237 ml
 

Cena: 53,35 PLN

Opis słownikowy

Producent

Opis produktu
 

Olejek magnezowy Zechstein to innowacyjny sposób na dostarczenie organizmowi magnezu przez skórę. Olejku magnezowego
Zechstein nie przyjmuje się doustnie, lecz nakłada bezpośrednio na skórę, gdzie preparat wchłania się bezpośrednio do wnętrza
komórek. Zewnętrzne stosowanie Olejku magnezowego Zechstein zwiększa poziom magnezu we krwi aż do 5 razy w porównaniu z
magnezem przyjmowanym doustnie.Olejek magnezowy Zechstein to skuteczny i szybki sposób na uzupełnienie niedoboru magnezu w
organizmie.

Zastosowanie: W celu zapewnienia organizmowi dziennej dawki magnezu, należy spryskać skórę Olejkiem magnezowym Zechstein oraz
delikatnie wmasować. Zwykła dawka obejmuje od 8 do 32 aplikacji rano i wieczorem, zależnie od indywidualnych potrzeb. Wykazano, że
najodpowiedniejszym miejscem do codziennej aplikacji olejku są okolice rąk i ramion. Istnieje jednak również możliwość stosowania
olejku na udach, łydkach lub brzuchu. Pachy także stanowią odpowiednie miejsce aplikacji produktu. W tym przypadku olejek
magnezowy jednocześnie służy za dezodorant. Podczas pierwszego użycia olejku należy zastosować małą dawkę, zwiększając ilość
olejku w miarę jak skóra zacznie się do niego przyzwyczajać. W miejscach zastosowania może być odczuwalne delikatne mrowienie
oraz uczucie ciepła. Jest to normalny znak wskazujący na wchłanianie się magnezu w skórę.?Osoby o wrażliwej skórze mogą doznać
nieprzyjemnego odczucia w miejscu aplikacji stężonego roztworu magnezu. W takim przypadku zaleca się rozcieńczenie olejku
magnezowego wodą w proporcji 1:1. W przypadku nieprzyjemnego uczucia odczuwalnego już po wyschnięciu olejku magnezowego na
skórze, wystarczy przemyć dane miejsce wodą. Zalecane jest jednak pozostawienie olejku na skórze na 5 do 10 minut w celu
należytego wchłonięcia.

Wskazania: uzupełnienie niedoboru magnezu w organizmie. Dla sportowców - olejek magnezowy wmasowany bezpośrednio w bolący
mięsień w trakcie treningu, zawodów, lub na krótko po nich, daje korzystne efekty. W rezultacie mięśnie nie męczą się tak łatwo, jak
również regenerują się szybciej. Okolice bolącego mięśnia należy bezpośrednio spryskać od 5 do 10 razy, a następnie delikatnie
wmasować substancję. W razie potrzeby środek może być stosowany również w trakcie treningu lub zawodów. Olejek magnezowy
redukuje okres regeneracji mięśni po intensywnym wysiłku fizycznym. Magnez znany jest ze swojego wyjątkowego wpływu na skórę.
Dostarcza jej odpowiedniego nawilżenia, jak również poprawia jej strukturę i elastyczność. Kąpiel magnezowa w szczególności przynosi

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.aptekaurtica.pl


 
Apteka Urtica

ul.Królowej Jadwigi 12, Kędzierzyn-Koźle
571-381-182

 
korzyści suchej skórze. Pomaga w leczeniu problemów skóry, w tym wyprysków, egzemy, trądziku oraz łuszczycy.

Dawkowanie: 1ml nasyconego roztworu chlorku magnezu Zechstein zawiera 103mg czystego magnezu. W produkcie Swanson Olejek
magnezowy 1ml to 8 pełnych przyciśnięć atomizera. Przykładowo, 8 natrysków przypada na 1ml skoncentrowanego olejku
magnezowego (31% RDA)

 Skład: 100% chlorek magnezowy Zachstein.
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