Důležitá upozornění ke koupeli Karolína
Prostředek je určen pouze k zevnímu použití, neužívejte
vnitřně, skladujte v suchu, mimo dosah dětí.
Nepoužívejte při alergické reakci na složky přípravku, při
projevu alergické reakce během koupele ji okamžitě ukončete.
Dle stavu, především při obtížném dýchání či masivních otocích
zvažte přivolání lékaře.

Udržujte mimo dosah přímého slunečního záření a tepelných
zdrojů. Produkt sám není hořlavý, ale má oxidační vlastnosti.
Nepoužívejte, pokud máte na těle dočasné tetování hennou.
Není doporučeno použití v těhotenství.
Koupel není určena pro děti.
Nepoužívejte na pokožku hlavy, zabraňte styku s očima, při
zasažení očí je okamžitě vypláchněte čistou vodou.

Spotřebujte nejlépe do:

Šarže výrobku:

Koupel nepoužívejte, pokud trpíte akutním infekčním či
horečnatým onemocněním nebo při epilepsii.
Při závažných celkových onemocněních se poraďte o vhodnosti
užití kyslíkové koupele se svým ošetřujícím lékařem.
Po každé koupeli vanu důkladně umyjte.
Výrobek není určen pro použití ve vířivých vanách a
perličkových lázních.

Vyrobeno v České republice
Výrobce: Carbon Medical s.r.o.
Se sídlem: Kaprova 42/14, Staré Město,
110 00 Praha 1
IČ: 035 93 142
tel: +420 605 93 32 93
mail: info@marienspa.cz
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DOMÁCÍ MINERÁLNÍ KYSLÍKOVÁ KOUPEL

KAROLÍNA
Léčivé účinky minerálních pramenů, které se dnes
úspěšně využívají v balneologii, znali lidé již ve starověku.
Teď máte možnost dopřát si lázeňskou proceduru v
pohodlí vlastní koupelny.
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RITUÁL PŘÍPRAVY MINERÁLNÍ LÁZNĚ
KAROLÍNA
Podstatou starobylého rituálu koupele je očista a uvolnění
celého těla. Již sama příprava lázně si podmaní vaši pozornost a vy se začnete těšit na jedinečný relaxační zážitek pod
hřejivou vodní hladinou.
Koupel plná nejkvalitnějších minerálních látek
Minerální látky a esenciální stopové prvky obsažené v
koupelových krystalech postupně sníží napětí. Navíc během
„solankové koupele“ dojde k vyplavování škodlivých látek a
naopak žádoucí minerální látky hladce prostoupí do kůže.
Kyslíková terapie zesílí účinky koupele
Unikátní přísada do koupele vás obklopí tisíci kyslíkových
bublinek, které vás budou hýčkat a osvěžovat. Kyslík výrazně
napomůže regeneraci organismu a znásobí účinky minerálů.
Po dobu celých 15 – 20 minut se bude v koupeli postupně
uvolňovat více než 12 litrů plynného kyslíku.
Relaxace během suchého zábalu
Po koupeli si dopřejte suchý zábal v délce 20 – 30 minut, který
nechá plně vyznít všechny pozitivní a blahodárné vlivy na
vaše tělo.
Doporučená frekvence použití pro radikální zesílení
účinků minerální procedury
Lázeňská kúra 3x týdně po dobu 3 týdnů, a to 1-2x za rok.
Běžné použití (mimo lázeňskou kúru) – 1-2x měsíčně.

NÁVOD K POUŽITÍ MINERÁLNÍ KOUPELE
KAROLÍNA

ÚČINKY MINERÁLNÍ KYSLÍKOVÉ KOUPELE
KAROLÍNA

Balení je určeno pro přípravu 1 koupele v běžné vaně o
objemu 120 – 150 litrů. Celková váha použitých surovin
činí 1,3 kg.
Upozornění: Doporučená teplota lázně se pohybuje mezi
36 - 38 °C. Při překročení teploty nad 38 °C může dojít ke
snížení produkce kyslíku během koupele. Jedna ze
složek koupele mírně připomíná vůni vajíček.

To, co činí tuto lázeň skutečně jedinečnou, je spojení
účinků minerální koupele té nejvyšší kvality s
blahodárnými účinky koupele kyslíkové! Kyslík omlazuje
pokožku a zlepšuje její prokrvení. Vzhledem k efektu
urychlení regenerace je kyslíková koupel vhodná i k
použití sportovci po zátěži a je možné ji využít též jako
welness koupel.

Do tekoucí vody při napouštění minerální kyslíkové lázně
vysypte obsah sáčků číslo 1. a číslo 2. a koupel
opakovaně, důkladně promíchejte rukou pro dokonalé
rozpuštění krystalů.
Složka 1. – Krystalická sůl z Mrtvého moře nejvyšší
kvality (750 gramů).
Složka 2. – Složka pro optimální rozptýlení minerálních
látek a tvorbu kyslíku (125 gramů).
Upozornění: Obsahuje peroxid vodíku, zabraňte styku s
očima, při zasažení očí okamžitě vypláchněte vodou.

Kyslíková lázeň napomáhá vstřebávání látek obsažených
ve speciální směsi minerálních solí a vysoce kvalitní soli z
Mrtvého moře použitých pro její přípravu. Tento efekt
násobí účinek vlastní minerální koupele.

Těsně před dokončením napouštění minerální lázně
rozpusťte obsah dózy číslo 3.
Složka 3. – Originální směs minerálních solí (250 gramů).
Po vstupu do připravené minerální lázně okolo sebe
rozsypte obsah sáčku číslo 4.
Složka 4. – Aktivační složka minerální kyslíkové koupele
(115 gramů) produkující více než 12 litrů plynného kyslíku
po dobu 15 – 20 minut.
Doporučená doba koupele činí 15 – 20 minut.
Péče po koupeli:
Můžete se krátce osprchovat vlažnou čistou vodou.
Nedoporučuje se používání mýdla či sprchových gelů.
Osušte se a pokožku ideálně ošetřete tělovým mlékem.
Uvelebte se do suchého zábalu na dobu 20 – 30 minut.
Odpočinek po koupeli by měl trvat minimálně 60 minut.
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Kyslíkové minerální koupele jsou vhodné k péči o pokožku
u atopiků, psoriatiků a osob s lehčími formami akné.
Solanková koupel podporuje odkyselení a udržuje svěžest
a přirozené pH pokožky. Kyslíková minerální lázeň též
zvyšuje odolnost organismu a pomáhá zvládat důsledky
každodenního stresu, kterému je náš organismus
vystaven.

Ingredients:
- Krystalická sůl z Mrtvého moře:Maris Sal.
- Složka pro rozptýlení minerálních látek a tvorbu kyslíku:
Sodium carbonate peroxide, Sodium chloride.
- Originální směs minerálních solí: Magnesium Chloride,
Sodium Chloride, Sodium Sulfate, Sodium Bicarbonate.
- Aktivační složka kyslíkové koupele: Citric acid, Cooper
sulfate, Isobornyl Acetate, Sodium
Lauryl Sulfate,
Hydrated Silica

