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Bańki ogniowe i bezogniowe (zestaw 8+8 szt.) z pompką
 

Cena: 119,00 pln

Opis słownikowy

Producent Dlapacjenta.pl - odzież medyczna

Opis produktu
 

Zestaw baniek szklanych, na który składa się 8 sztuk baniek ogniowych, 8 sztuk baniek bezogniowych oraz pompka próżniowa do
stosowania z bańkami bezogniowymi.

Terapia z wykorzystaniem baniek jest od stuleci uważana za skuteczną i bezpieczną metodę zwalczania wszelkiego rodzaju chorób i
dolegliwości.

Bańki szklane ogniowe tzw. bańki lekarskie

Bańki o uniwersalnym zastosowaniu, które można myć i dezynfekować środkami do powierzchni szklanych.

Nie należy użytkować w przypadku stwierdzenia pęknięć lub uszkodzeń.

Wymiary:
Średnica wewnętrzna otworu – 30 mm
Średnica zewnętrzna – 40 mm
Wysokość – 50 mm

Bańki szklane bezogniowe

Bezogniowe bańki lekarskie mogą być stawiane również w punktach akupunkturowych tradycyjnej medycyny chińskiej.

Zalety terapii baniek bezogniowych:
- wzmacniają system nerwowy i immunologiczny
- polepszają krążenie krwi
- rozładowują napięcie w mięśniach

Wskazania i zalecenia:
Infekcje wirusowe, grypa, zapalenie opłucnej, zapalenie korzonków nerwowych, reumatyzm, terapia akupunkturowa, brak lub bolesne
menstruacje, terapia akupresurowa, masaż próżniowy przeciwdziałający cellulitisowi itp.

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
https://dlapacjenta.pl/banki-ogniowe-i-bezogniowe-zestaw-8-8-szt-z-pompka.html
http://www.aptusshop.pl/
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Wymiary:
Średnica wewnętrzna otworu – 30 mm
Średnica zewnętrzna – 40 mm
Wysokość – 60 mm

Zawartość opakowania:
- 8 sztuk baniek szklanych ogniowych
- 8 sztuk baniek szklanych bezogniowych
- pompka próżniowa do baniek bezogniowych

Kupując zestaw baniek klient otrzymuje oryginalne, tekturowe pudełko, ułatwiające ich bezpieczne przechowywanie.
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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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