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Bańki akupunkturowe chińskie - gumowe oryginalne
MERIDIAN
 

Cena: 24,50 pln

Opis słownikowy

Producent MERIDIAN Lu Dao

Opis produktu
 

Gumowe bezogniowe bańki akupunkturowe MERIDIAN, jako jedyne w Polsce bańki gumowe zgłoszone w Rejestrze Wyrobów
Medycznych.

Produkt ORYGINALNY, sprawdzony, od wielu lat polecany i stosowany przez profesjonalistów. 

Oprócz swojego tradycyjnego zastosowania bańki te z powodzeniem używane są również do zwalczania celluitu. Stąd też gumowe
bańki cieszą się coraz większym zainteresowaniem nie tylko gabinetów kosmetycznych ale i Pań stosujących masaż bańkami we
własnym zakresie.

W skład zestawu wchodzi 4 bańki:

1x Duża (szerokość 101; wysokość 81, średnica krawędzi przyssawnej 64 mm)
1x Średnia większa (szerokość 83; wysokość 60, średnica krawędzi przyssawnej 53 mm)
1x Średnia mniejsza (szerokość 64; wysokość 46, średnica krawędzi przyssawnej 41 mm)
1x Mała (szerokość 41; wysokość 30, średnica krawędzi przyssawnej 26 mm)

W tradycji chińskiej bańki stosowane są do leczenia wielu poważnych chorób i dolegliwości, takich jak: astma, nadciśnienie tętnicze,
dolegliwości żołądkowe, impotencja, prostata, czyraki, hemorojdy, schorzenia stawów, bóle mięśniowe i inne poprzez przystawianie
baniek w punktach akupunkturowych.

Bańki stosuje się również do usuwania obcych ciał, pasożytów skóry (np. kleszczy), pozostałości jadu po ukąszeniu owadów.

Infekcje, przeziębienia, bóle mięśniowe i stany zapalne ścięgien leczy się również poprzez wykonywanie masażu bańką.

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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Gumowe bańki akupunkturowe są najnowocześniejszym osiągnięciem Chińskiej Medycyny Naturalnej.

Zasada działania gumowych baniek akupunkturowych

Bańki akupunkturowe stawia się w ściśle określonych punktach ciała w zależności od schorzenia wykorzystując wiedzę stosowaną w
akupunkturze. Zasada działania baniek polega na wywołaniu efektu wsysania, wskutek czego skóra pod bańką jest wciągana do środka.
Celem tego procesu jest zainicjowanie silniejszego przepływu krwi i płynów ciała w obszarze, który znajduje się bezpośrednio pod bańką.
proces ten inicjuje oczyszczanie organizmu ze wszystkich toksyn zarówno przyjętych z pokarmem, jak i powstałych w wyniku wadliwej
przemiany materii oraz wytwarzanych przez niszczące organizm bakterie i wirusy.

Zalety gumowych baniek akupunkturowych

- zastosowanie elastycznego tworzywa umożliwia przystawienie ich w dowolnym miejscu bez względu na kształt powierzchni ciała
(również na stawach).
- są łatwe w użyciu; można je przystawiać samemu sobie w dowolnie położonych punktach ciała (nawet na plecach);
- można regulować ciśnienie zasysania w zależności od stopnia zgniecenia bańki
- przystawianie baniek nie ogranicza możliwości poruszania się, można je np. stosować w pracy, na spacerze....
- są lekkie, nie tłukące, odporne na uderzenia, zgniecenia, co umożliwia stosowanie ich nie tylko w warunkach domowych, ale i podczas
wyjazdów turystycznych
- charakteryzują się bardzo dużą trwałością materiału zapewniając wieloletnie stosowanie
-  są łatwe do utrzymania w czystości - myje się je wodą i mydłem
- w zestawie znajdują się cztery bańki o różnej wielkości, co pozwala na efektywne stosowanie ich na różnych częściach ciała oraz do
leczenia dzieci.
- w dołączonej instrukcji wyszczególnione są choroby, w których można pomóc stawiając bańki oraz odpowiadające im punkty
akupunkturowe.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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.

Plik wygenerowano: 22-05-2023
Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://dlapacjenta.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

