
NATURALNA SÓL DO KĄPIELI
Uzdrowisko w Twoim domu

Kąpiele solankowe od stuleci polecane są w celu uzupełnienia terapii
uzdrowiskowych. Nie tylko relaksują, ale także upiększają skórę i kojąco
wpływają na bolące mięśnie. Stosowane są w zabiegach fizjoterapeutycznych,
a także dla wszystkich, poszukujących odprężenia i regeneracji podczas
pobytu w uzdrowisku. Tylko czy zapracowanej mamie uda się wpisać wyjazd
do uzdrowiska do zapełnionego po same brzegi kalendarza zadań? 

Dziś uzdrowisko możesz stworzyć we własnym domu, dzięki Iwonickiej
Soli Jodobromowej, produkowanej przez Uzdrowisko Iwonicz na bazie
naturalnych wód mineralnych - największego bogactwa regionalnego. 

Iwonicka woda termalna i sól stanowią bazę
kosmetyków Iwoniczanka. Są w składzie
unikatowych kremów do twarzy, dłoni i stóp,
balsamów i peelingów do ciała, żeli pod prysznic
oraz szamponów, a także płynów do kąpieli,
włącznie z Solankowym®płynem do kąpieli,
którego produkcja objęta jest patentem. 
Z oferty, oprócz ręcznie pakowanej Iwonickiej
Soli Jodobromowej, polecane są także sole
zapachowe, nadające kąpieli właściwości
aromaterapeutyczne.

Jak przygotować kąpiel? Kosmetyki uzdrowiskowe
Kąpiel, choć pomaga się odprężyć po trudnym dniu,
nie powinna trwać dłużej niż 15-30 minut. Optymalna
dla naszego organizmu temperatura wody to 37-39
stopni C. Aby uzyskać doskonały relaks i zaaranżować
domowe SPA, do wanny dodaj 0,5 - 1 kg Iwonickiej
Soli Jodobromowej. 

Kąpiel z jej dodatkiem polecana jest także stopom.
Regularne moczenie stóp redukuje obrzęki, zmiękcza
naskórek, ułatwiając usuwanie zrogowaceń. Do 3 litrów
wody dodaj 3 - 6 łyżeczek soli, mocz stopy przez
kwadrans i ciesz się wypoczętymi nogami, gotowymi                    
do dalszych zabiegów pielęgnacyjnych.

Przygotuj sobie pielęgnacyjną kąpiel w wannie z dodatkiem Iwonickiej Soli Jodobromowej. Unikatowa
kompozycja makro i mikroelementów, zawarta w soli pobudza mikrokrążenie skóry i tkanki
podskórnej, działając odprężająco i regenerująco na organizm. Po ciężkim dniu, kąpiel solankowa
łagodzi zmęczenie i dolegliwości, związane z bólem mięśni czy stawów. Ma właściwości także
przeciwzapalne i odkażające, dlatego wspomaga leczenie chorób skóry, nie podrażnia jej i nie uczula.

Iwonicka sól detoksykuje i wygładza skórę. Daje jej naturalny, zdrowy i pełen blasku stan dzięki
domowym zabiegom, a nie medycynie estetycznej czy makijażowi. To doskonale wpisuje się w trend
pielęgnacji wielofunkcyjnej, w której codzienne rytuały pielęgnacyjne nie oznaczają tylko upiększania,
ale także troskę o Twoje dobre samopoczucie.



Czy wiesz, że największym skarbem Iwonicza-Zdroju są wody mineralne o unikatowej dla rejonu
kompozycji składników mineralnych? To  bogactwo natury oraz korzystny mikroklimat uzdrowiskowy
sprawiają, że iwonicka woda termalna jest tak wyjątkowa. Nasycona niepowtarzalną kombinacją makro
i mikroelementów wspomaga procesy metaboliczne, dzięki czemu łagodzi podrażnienia skóry, podnosi
stopień jej nawilżenia, odbudowuje warstwę ochronną naskórka i wspomaga naturalny system obrony
przed wolnymi rodnikami, co w konsekwencji znacznie opóźnia proces starzenia skóry.

Od stuleci wodę termalną z Iwonicza-Zdroju stosuje się w kuracjach pitnych i kąpielowych. Już w XIX
wieku zaczęto wykorzystywać ją także do produkcji soli. W Uzdrowisku Iwonicz kontynuujemy jej
produkcję tą samą metodą, co dawne manufaktury 150 lat temu, by nic nie straciła ze swych cennych
właściwości.

Iwonicz-Zdrój to miejscowość-uzdrowisko, które od wieków przyciąga kuracjuszy z Polski i Europy.          
To największe i najstarsze uzdrowisko w województwie podkarpackim, o ponad 440 letniej tradycji.
Zachwyci Cię atmosferą kurortu, piękną architekturą i czystym powietrzem, chronionym przed
smogiem i zanieczyszczeniami. W Uzdrowisku Iwonicz każdy pobyt jest z korzyścią dla zdrowia... 

IWONICKA SÓL JODOBROMOWA
Z KRYSTALICZNYCH WÓD UZDROWISKA IWONICZ 

Bogactwo natury

Wszystkie kosmetyki Iwoniczanka kupisz z 10% rabatem w naszym sklepie internetowym.
Jednorazowy kod rabatowy: IWONICZANKA

www.iwoniczanka.uisa.pl

Zainspirowani naturą
Z inspiracji kuracjami, z zastosowaniem wód
mineralnych, powstały nasze kosmetyki
Iwoniczanka. Dzięki nim możesz docenić
polskie, regionalne bogactwa naturalne i poznać
tak urokliwe miejsca, jak Iwonicz-Zdrój.

Żel pod prysznic, który nie tylko oczyszcza ciało i przyjemnie je

odświeża, ale także koi skórę i nawilża ją podczas mycia. 

Balsam do ciała, który pomaga złagodzić podrażnienia,

wywołane przez chlorowaną wodę czy promieniowanie UV. 

Peeling do ciała, który doskonale usuwa martwy naskórek          

i wygładza skórę, pozwalając uzyskać równomierną opaleniznę.

Sól odświeżająca do zmęczonych stóp, która pomaga w walce

z potliwością stóp, zapobiegając namnażaniu bakterii i grzybów.

Lawendowy krem do stóp, który chroni naskórek przed

pękaniem i przesuszeniem, a także zapobiega otarciom.

Kosmetyki z solą
P O L E C A M Y
n a  s ł o n e c z n e  l a t o

http://www.iwoniczanka.uisa/

