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SoLMAG Natriumbicarbonaat  of ook wel zuiveringszout,
ondersteunt de magnesium opname.

– Ontzuurt het lichaam.
– Ontgift (Detox) en voert afvalstoffen af.

- Gegarandeerd vrij van aluminium, zware metalen en andere belastende stoffen..

Dosering en gebruik in ligbad (min. 37 graden):
Ontgiften en Detox: Als toevoeging bij een magnesium vlokken voetenbad of

ligbad.
Een bijkomend voordeel is dat Natriumbicarbonaat een zuiverend en Detox effect

heeft. Zo versterken ze elkaar.

Voeg 25 gram (ca 1 eetlepel) Natriumbicarbonaat toe aan een magnesium
voetbad en circa 100/250 gram aan een magnesium ligbad.

Aanbevolen watertemperatuur ligt tussen de 37 en 40 graden.

Andere toepassingen Natriumbicarbonaat:
Het is een mineraal dat kan worden gebruikt voor verschillende toepassingen:

● Om tanden te bleken bij toevoeging aan je tandpasta.
● Verlicht de pijn van aften door het als een mondspoelmiddel te gebruiken.
● Als rijsmiddel in bakpoeder en zelfrijzend bakmeel.
● Om textiel te bleken bij toevoeging aan je hoofd wasmiddel.
● Bij brandend maagzuur (Neem een theelepel zuiveringszout gemengd met

een half glas water)
● Om fruit te wassen dat besproeid is geweest met bestrijdingsmiddelen.
● Vermengd met azijn, voor het reinigen van porseleinen wasbakken.
● Zet een open bakje met zuiveringszout in de koelkast om geurtjes te

absorberen.
● En nog veel meer...
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Algemene informatie:
Bevat geen gluten, lactose, soja, GMO, conserveringsmiddelen en synthetische

geur-, kleur- en smaakstoffen.

Geschikt voor veganisten.

Allergie informatie: Dit product bevat geen bekende allergenen.

Ingrediënten: 100% natriumbicarbonaat uit de zuiverste bron ter wereld..

Verpakking: BPA vrij.

Bewaaradvies: Buiten bereik van jonge kinderen bewaren.
Afgesloten en droog bewaren.

Waarschuwing: De aanbevolen dosering zonder advies van een behandelaar of
therapeut niet overschrijden. Contact met ogen en open wondjes vermijden.
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