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30129   Nákoleníky s bodovou turmalínovou vrstvou  2ks

Nákoleník s bodovou turmalínovou vrstvou je zdravotnický prostředek pro zdravotnická zařízení 
i pro domácí použití.
Ulevuje od bolesti kloubů a svalů, uvolňuje svalové napětí, mírní symptomy přetížení kloubů, 
zklidňuje stav po traumatických zraněních, zlepšuje metabolismus, urychluje buněčný metabolismus 
a má obecně pozitivní vliv na celý organismus.
Prostředek je určen pro 5000 hodin použití, pokud je dodržována správná péče.
Velikost prostředku: univerzální
Návod k použití: na koleno přiložte vlhký obklad a přes něj natáhněte nákoleník. Po dobu 1 až 7 dní
používejte nákoleník na 10 minut dvakrát denně. Pokud se v následujících dnech neobjeví individuální
intolerance, je možné prodlužovat dobu použití vždy o 1 minutu za den až na 20 minut dvakrát denně
a tento režim použití dodržovat po dobu 3 měsíců. Po měsíční přestávce je možné kúru zopakovat 
při zachování stejného režimu použití. Po použití otřete vnitřní stranu nákoleníku měkkým vlhkým hadříkem.
Upozornění: v místech, kde byl aplikován nákoleník, se může na pokožce objevit zčervenání a pocit pálení.
Jedná se o běžnou reakci, která vymizí do 3-4 hodin po sejmutí nákoleníku.
Kontaidikace: prostředek se nedoporučuje používat v následujících případech: při zvýšené tělesné teplotě, 
onkologických onemocněních , křečových žilách, nebo při poškození kůže v místech aplikace nákoleníku.
Prostředek se nedoporučuje osobám, které mají v těle kovové implantáty. Nepoužívejte v případě zánětlivých
procesů. Před použitím prostředku se poraďte se svým lékařem.
Složení: Horní vrstva, Nylon 80%, Polyurethane (Elastane / Spandex/ 20%, Spodní vrstva Polyester 100%.
Bodová vrstva: turmalín, křemičitan hlinitý, železný prášek.
Datum výroby: viz obal, Číslo šarže: viz. obal
Výrobce: Tianjin Zhongjiang Guokang Nano Technology Inc., Ltd., Health Industrial Park, No.98, No 7 Street
Yixingbu, Industrial Park, East of Jinwei Road, Yixingbu Town, Beichen District, Tianjin, Čína.
Distributor a autorizovaný zástupce pro Evropskou unii: ASTI Group LLC, Zardu 5 Riga, LV-1083
Lotyšsko, +37127030599
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