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Bańka bezogniowa 1szt.
 

Cena: 13,30 pln

Opis słownikowy

Producent Med Plus

Opis produktu
 

Terapia z wykorzystaniem baniek jest od stuleci skuteczną i bezpieczną metodą zwalczania wszelkiego rodzaju chorób. Bezogniowe
bańki lekarskie mogą być stawiane rónież w punktach akupunkturowych tradycyjnej medycyny chińskiej.

Zalety terapii baniek bezogniowych:

- wzmacniają system nerwowy i imunologiczny

- polepszają krążenie krwi

- rozładowują napięcie w mięśniach

Wskazania i zalecenia:

Infekcje wirusowe, grypa, zapalenie opłucnej, zapalenie korzonków nerwowych, brak lub bolesne menstruacje, reumatyzm, terapia

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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akupunkturowa, terapia akupresurowa, masaz próżniowy przeciwdziałający cellulitisowi itp.

Polecamy również pompkę do baniek bezogniowych, którą należy dokupić osobno.
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Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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