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Rozgrzewający faradyczny
pas dla szyi
Cena

350,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

FH-02/80PV

Opis produktu
Rozgrzewający faradyczny pas dla szyi.

Normalizuje krążenie krwi w okolicy szyi. Łagodzi i likwiduje bóle w stawach szyi, ramion [barków] i rąk.
Kod produktu:
FH-02/100BV
Pasy wykonano ze szczególnego rodzaju materiału, wewnątrz którego znajdują się mocno rozdrobnione przy pomocy
nanotechnologii (do 10-12!) magnesy o niewielkiej mocy i minerały (ponad pięćdziesiąt!) działające na punkty wzdłuż różnych
meridianów, z uwzględnieniem zasad akupunktury.

Działanie i zastosowanie:
Normalizuje krążenie krwi w okolicy szyi. Łagodzi i likwiduje bóle w stawach szyi, ramion, barków i rąk.
Poprawia krążenie krwi w mózgu. Łagodzi i likwiduje bóle głowy, usuwa zmęczenie.
Reguluje układ nerwowy, sprzyja poprawie snu.
Doskonale działają przy schorzeniach otorynoiaryngologicznych: nieżyt nosa, zapalenie zatok, zapalenie gardła, zapalenie
ucha, zapalenie krtani, zapalenie tchawicy, zapalenie nerwu słuchowego.
Zaburzenia czynności stawów średnich: zwyrodnienie, zapalenie stawów, zapalenie wielostawowe, stłuczenia, naciągnięcia,
zwichnięcia
Sposób użycia:
Stosować bezpośrednio na szyję owijając ją lekko pasem, bez dociskania. Używać dwa razy dziennie: przy zastosowanie
nawilżenia wodą po 15-30 minut jednorazowo, a przy zastosowaniu suchego pasa od 3 do 5 godzin. Nie zaleca się stosowania
podczas snu. Przy szczególnej wrażliwości skóry, należy skrócić czas korzystania z pasa. Zaczerwienienie skóry w miejscu
oddziaływania jest zjawiskiem normalnym i przechodzi samo.
Uwaga:
Zabrania się zbyt ciasnego zapinanie pasa wokół szyi! Nie wolno zaciskać tętnicy szyjnej!
Konserwacja wyrobu:
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W miejscach biologicznej reakcji przecierać wilgotną, miękką tkaniną. Pozostałe części można przemywać wodą bez środków
myjących. Wyrobu nie wolno zgniatać. Należy chronić wyrób przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Suszyć i
przechowywać w ciemnym miejscu.
Ogólne przeciwwskazania:
Schorzenia onkologiczne (zwłaszcza 3 i 4 stadium nowotworu)ciężkie stany patologiczne układu sercowo-naczyniowego,
ciężkie schorzenia psychiczne, ciąża, stymulator serca.
Należy zauważyć, że tradycyjna fizjoterapia ma znacznie więcej przeciwwskazań.

Więcej szczegółowych o działaniu pasa szyjnego, kolanowego oraz lędźwiowego
w dziale Informacje. http://abc-fohow.com/co-wiemy-na-temat-pasow.html

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

