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Świeca woskowa z naturalnej
pszczelej węzy - STOŻEK
Cena

11,00 zł

Dostępność

Niedostępny

Czas wysyłki

5 dni

Producent

Pasieka BARĆ Kamianna

Opis produktu
Świeca woskowa zwijana w stożek - z naturalnej pszczelej węzy
Wysokość ok. 22 cm, średnica podstawy - ok. 3,5 cm
Świece woskowe typu zwijanego wykonuje się z węzy pszczelej - czyli wykonanej z naturalnego wosku pszczelego bazy w
kształcie komórek pszczelich, którą pszczelarz umieszcza w ramce wkładanej do ula. Na węzie pszczoły szybciej budują
plaster.

Świece z wosku pszczelego - właściwości i instrukcja dobrego
użytkowania
Wosk pszczeli to wydzielina gruczołów woskowych, które znajdują się pod brzusznymi
pierścieniami odwłoka pszczoły miodnej. Z tej wydzieliny pszczoły budują plastry, w
których gromadzą miód, pierzgę a także wychowują czerw (larwy). Z pozyskanego z
plastrów wosku pszczelego wytwarzamy przede wszystkim naturalne świece, których
spalanie ma liczne właściwości.
Palenie świecy z wosku pszczelego pozytywnie wpływa na ogólne samopoczucie osób
znajdujących się w pobliżu płonącej świecy. Rozładowuje napięcie i stres.
Ujemna jonizacja powietrza chroni domowników od szkodliwego promieniowania
odbiorników radiowych, telewizyjnych, ekranów komputerowych i innych urządzeń
elektronicznych.
Palenie świecy woskowej w dużym stopniu usuwa z powietrza nieprzyjemne zapachy ,
a szczególnie szkodliwy dla zdrowia dym papierosowy.
Spalanie świecy woskowej zaleca się wszystkim, a szczególnie osobom z niewydolnością
górnych dróg oddechowych (tj. astmatykom i alergikom). Również osoby mające
problemy z niewydolnością układu sercowo-krążeniowego oraz wahaniami ciśnienia
tętniczego mogą stosować spalanie świecy woskowej przebywając w jej pobliżu jako
kuracja wspomagająca leczenie.
Wdychanie powietrza ujemnie zjonizowanego przez płonącą woskową świecę, stabilizuje
pracę i funkcjonowanie najważniejszych organów w organizmie oraz poprawia
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koncentrację.
Zalecany czas palenia świec woskowych to ok. 20 - 30 minut, dwa razy dziennie .
Wcześniej dobrze jest przewietrzyć pomieszczenie, w którym odbywać się będzie kuracja.

INSTRUKCJA WŁAŚCIWEGO UŻYTKOWANIA I SPALANIA ŚWIECY Z
WOSKU PSZCZELEGO
Aby świeca z wosku pszczelego paliła się dobrze i bez większych problemów, wymaga
właściwej obsługi.

1. Knot świecy zawsze powinien być odpowiedniej długości. Przy paschałach jest to
minimum 1,5 - 3,5 cm. Przy świecach mniejszych knot powinien mieć około 1 cm
długości.
2. Knot należy przycinać i dbać o to, by obok niego nie pozostawały zanieczyszczenia (jak
przycięte końcówki knota, resztki zapałek itp.)
3. GASZENIE ŚWIECY WOSKOWEJ - po zgaszeniu płomienia należy zanurzyć końcówkę
knota (zaginając go) w roztopionym jeszcze wosku i od razu wyprostować. Nie należy
dopuścić, aby knot po zgaszeniu świecy jeszcze się tlił, gdyż w ten sposób może się
wypalić aż do poziomu wosku, co utrudni ponowne odpalenie świecy.
4. Niewypalone obrzeże woskowe świecy należy przyginać do środka (w stronę knota) lub
odcinać, a pozyskany w ten sposób wosk zachować jako cenny surowiec.
NIGDY NIE ZOSTAWIAJ BEZ NADZORU PALĄCEJ SIĘ ŚWIECY!
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