Kryształowy antyperspirant Natural Veil (30101) 60g
Jest to w 100% naturalny produkt, siarczan
potasowo – glinowy pochodzenia
wulkanicznego, który posiada naturalne
właściwości bakteriostatyczne.
Jest całkowicie bezpieczny, hypoalergiczny,
nie zawiera dodatków chemicznych,
nie jest perfumowany. Posiada budowę krystaliczną.
Pojawia się wiele pytań dlaczego na rynku jest takie
zróżnicowanie cenowe jeśli
chodzi o AŁUN?
UWAGA!!! - Nasz ałun to siarczan potasowo-glinowy czyli w 100% naturalny
minerał pochodzący ze skały magmowej.
Jest bezpieczny dla naszego organizmu, natomiast syntetyk wytworzony w
laboratoriach zawiera hydrolizat glinu, który wprawdzie skutecznie zmniejsza
ilość wydzielanego potu, ale dodatkowo powoduje niedrożność przewodu
wydalającego gruczołu łojowego co może doprowadzić do zmian w postaci
guzków.

Jak je odróżnić?

Po pierwsze smak.
Ałun z oferty tianDe ma smak kwaskowaty z wyczuwalną goryczką.
Ten drugi pozostawia smak słonej goryczy. Nasz działa przez 24 h, drugi 4-5h.
Ałun tianDe nie jest barwiony, jest bezzapachowy, nie pozostawia śladów na
ubraniu.
ZALETY AŁUNU:
1.Zabija nieprzyjemne zapachy nie tylko potu ale również cebuli, czosnku czy
ryby z naszych pięknych rąk.
2.Stosowany jako dezodorant zabija bakterie, wywołujące zapach potu nie
hamując jednocześnie naturalnych, fizjologicznych czynności organizmu.
3.Jest bezpieczny. Nie blokuje działania gruczołów potowych.
4. Doskonale radzi sobie z takimi utrapieniami jak: poparzenia słoneczne,
ukąszenia, podrażnienia po depilacji, skaleczenia, zmiany alergiczne,
opryszczka, stany zapalne w postaci wyprysków (zasusza), grzybica stóp
i paznokci.
5. Pomaga uporać się z dolegliwościami wewnętrznymi takimi jaki zatrucia
pokarmowe, stany zapalne gardła, zgaga, krwawienia dziąseł.

6. Możemy go użyć do zdezynfekowania mezorollera sporządzając
odpowiedni roztwór.
7. Jest bardzo trwały. Przy częstym stosowaniu wystarczy nawet na 1-1,5 roku.
8. Jest poręczny, estetycznie zapakowany i pomysłowo zabezpieczony więc
łatwo go mieć zawsze przy sobie.

Mamusie i tatusiowie maluchów! Docenicie jego walory wybierając się ze
swoimi pociechami na dłuższy spacer, rolki, rower itd...
Ałun możemy stosować na dwa sposoby.

Bezpośrednio na skórę uprzednio zwilżając, lub sporządzając roztwór,
którym następnie płuczemy np. gardło, stopy (grzybica), można również
wypić taki roztwór w przypadku dolegliwości trawiennych.
Przygotowanie roztworu:
W odpowiedniej ilości przegotowanej wody moczyć kilka minut ałun
(do uzyskania kwaskowatego, goryczkowego smaku).
Odpowiedniej, ponieważ do płukania gardła wystarczy ½ szklanki,
do moczenia stóp nieco więcej.

