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Borowina ze złoża "KOŁOBRZEG” jest naturalnym surowcem leczniczym na mocy ustawy
z dnia 28.07.2005 r o lecznictwie uzdrowiskowym (Dz. U. Nr 167 p. 1399).
Posiada świadectwo potwierdzające właściwości lecznicze wydane przez Narodowy Instytut
Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, Zakład Tworzyw Uzdrowiskowych
NrHU-62/BL-1/2008 oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.04.2006,
w sprawie zakresu badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych naturalnych
surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu, kryteriów ich oceny oraz wzoru
świadectwa potwierdzającego te właściwości (Dz. U. Nr 80 poz. 565).
Właściwości:
Borowina naturalna jest naturalnym preparatem borowinowym. Borowina poprzez duże
rozdrobnienie, uzyskuje dokładną homogenizację, dzięki czemu aktywność czynników
chemicznych jest większa, a działanie cieplne znacznie mniejsze. Biologicznie aktywne
składniki, głównie kwasy humusowe, uważane są za naturalne antyoksydanty - substancje
neutralizujące działanie wolnych rodników, przyspieszających starzenie się skóry.
Nadają one skórze lekko kwaśny, korzystny odczyn wspomagając naturalny płaszcz wodnolipidowy skóry. Działanie sorpcyjne kwasów humusowych powoduje głębokie oczyszczanie
skóry i jej długotrwałe nawilżanie. Wpływają na przemiany węglowodanów, białek, tłuszczów,
kwasów nukleinowych, stymulują odnowę tkanek.
Działanie:
Przeciwzapalne i ściągające, bakteriobójcze i bakteriostatyczne regenerujące tkanki
Wskazania: przewlekłe stany zapalne przewlekłe zapalenia skóry stany bólowe i obrzęki przy
stłuczeniach, złamaniach i zwichnięciach.
Składniki:
Borowina ze złoża niskiego, charakteryzuje się stopniem humifikacji (rozłożenia masy
roślinnej) w zakresie H4-H6 i naturalnym nasyceniem wody (stopniem uwodnienia masy)
na poziomie średnio 89,9%. Zawiera w przeliczeniu na suchą masę średnio 92,5% substancji
organicznych (głównie humusowych) w tym: kwasy huminowe, żywicę, woski, garbniki,
węglowodany, enzymy. Oznaczone wielkości pH wodnego ekstraktu borowiny mieszczą się
w wartościach 6,5-6,7.

