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BEURER Lampa z promiennikiem podczerwieni IL11 - sollux
 

Cena: 118,90 pln

Opis słownikowy

Producent Beurer

Opis produktu
 

Lampa z promiennikiem podczerwieni - model IL11

Zastosowanie:

Ten promiennik podczerwieni przeznaczony jest jedynie do naświetlania ludzkiego ciała. Dzięki naświetlaniu promieniami
podczerwonymi ciału ludzkiemu przekazywana jest energia cieplna. Naświetlana skóra staje się lepiej ukrwiona oraz przyspieszona
zostaje przemiana materii w miejscu o wyższej temperaturze. Sposób oddziaływania promieni podczerwonych pobudza gojenie się
części ciała; procesy gojenia mogą być celowo wspierane.

Podczerwień może być np. zastosowana jako terapia towarzysząca w leczeniu chorób uszu, nosa i gardła, jak też w pielęgnacji twarzy i
kosmetyce, szczególnie w przypadku, gdy występują zmiany skórne.

Najpierw należy skonsultować się z lekarzem, czy stosowanie naświetlania ma sens w danym przypadku.

Sposób użycia:

Przed użyciem należy skontrolować czy promiennik jest dokładnie przykręcony. Należy uważać również na bezpieczny i stabilny stan
urządzenia. Odstęp pomiędzy promiennikiem podczerwieni, a naświetlaną częścią ciała powinien przekraczać przynajmniej 60cm. 

Przy naświetlaniu twarzy oczy należy mieć cały czas zamknięte (ewentualnie polecamy okulary ochronne). Zalecany czas zabiegu
wynosi maksymalnie 12min.

Skóra poszczególnych osób może być nadwrażliwa na promienie ciepła (np. silne zaczerwienienia, tworzenie się pęcherzy, swędzenie,
mocne pocenie się) lub reagować alergicznie, nawet w przypadku poprawnego stosowania urządzenia.

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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Urządzenie posiada przestawny ekran lampy. Cztery pozycje nachylenia umożliwiają Państwu indywidualne i odpowiednie do potrzeb
ustawienie promiennika.

Typ zamontowanego promiennika: Infrared R95 E (100W).

Gwarancja: 24 miesiące
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