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Bańki Akupunkturowe JIAN SHEN GUAN 4
 

Cena: 27,14 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 4 szt.

Postać -

Producent MERIDIAN PIOTR KAZAŁA

Opis produktu
 

Opis
Gumowe bezogniowe bańki akupunkturowe Jian Shen Guan jest wyrobem medycznym przebadanym pod kątem działania uczulającego
i drażniącego. Może być bezpiecznie stosowany przez ludzi. Prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją obsługi i załączoną ulotką
informacyjną oraz przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Zastosowanie

Nakładanie baniek na punkty akupunkturowe może przynieść ulgę w wielu chorobach, takich jak: cellulit, astma, nadciśnienie,
problemy żołądkowe,

impotencja, ropień prostaty, hemoroidy, choroby stawów, bóle mięśni itp.

Usuwanie ciał obcych, pasożytów skórnych (takich jak kleszcze), owadów i toksycznych odpadów po ukąszeniach węży.

Przeznaczenie
Nakładanie baniek na punkty akupunkturowe może przynieść ulgę w wielu chorobach, takich jak: cellulit, astma, nadciśnienie, problemy
żołądkowe, impotencja, ropień prostaty, hemoroidy, choroby stawów, bóle mięśni itp.

Sposób użycia

1. Przed przystąpieniem do zabiegu całą powierzchnię masującą należy nasmarować oliwą z oliwek.
2. Przytrzymaj bańkę obiema rękami, naciśnij dolną krawędź bańki palcem wskazującym i środkowym, a kciukiem naciśnij górną

część bańki.
3. Naciśnij pęcherzyk powietrza, aby usunąć powietrze ze środka.
4. Następnie delikatnie naciśnij wybrane miejsce, odsuń palec od krawędzi miseczki w kierunku ciała i puść podstawę kciuka.
5. W zależności od intensywności ciśnienia dostępne są wyższe lub niższe ciśnienia ssania.
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6. wyższe ciśnienie aspiracji dla dorosłych w obszarach mięśniowych; Mniejszy nacisk na dzieci i miejsca mniej umięśnione i
wrażliwe, takie jak skronie i twarz.

Ważne wskazówki
Nie stosować produktu w celu określonym przez producenta i uwzględnić przeciwwskazania: patrz instrukcja użytkowania. Produkty
należy chronić przed nadmiernym nasłonecznieniem i nie należy ich używać w temperaturach poniżej 10°C i powyżej 30°C. Produkty
należy regularnie czyścić wilgotną gąbką lub bawełnianą szmatką zwilżoną wodą z mydłem przed i po każdym użyciu. W razie potrzeby
zdezynfekuj wodę łagodnym detergentem.
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