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Kompres termiczny żelowy - ogrzewacz Max plus 19,5x29
cm
 

Cena: 30,60 pln

Opis słownikowy

Producent ABC-N SYSTEM

Opis produktu
 

Super Ogrzewacz MAX PLUS to rozgrzewacz termiczny przeznaczony do ogrzewania różnych obszarów ludzkiego ciała i wszelkich
przedmiotów, które wymagają ogrzania. Dzięki segmentowej budowie doskonale nada się do przyłożenia na rękę, nogę, czy kark.
Ogrzewacz MAX z powodzeniem zastępuje również tradycyjne termofory.

Po kilkukrotnym zgięciu paliczka (aktywatora) umieszczonego w płynnej substancji wypełniającej ogrzewacz, w przeciągu paru sekund
następuje proces jej krystalizacji. Jej wynikiem jest rozgrzanie ogrzewacza do temperatury ok. 54°C.

Reakcja krystalizacji jest w pełni odwracalna poprzez zwykłe wygotowanie ogrzewacza

Zastosowanie

- Poprawisz swoje zdrowie, usuniesz ból i zmęczenie
- Bardzo szybko zrelaksujesz się, rozluźnisz, usuniesz napięcie oraz stres
- Usprawnisz masaż, trening
- Pomocny, gdy uprawiasz fitness, lub takie sporty jak: kulturystyka, lekkoatletyka, tenis, itp.
- Szybko rozgrzejesz się w deszczowy i zimny dzień
- Jako kompres zimny - ujędrnia ciało
- Kremy, kosmetyki oraz maści lecznicze wraz z bioaktywnymi składnikami szybciej wnikną w Twoją skórę, a tzw. spulchnianie skóry
przy jej oczyszczaniu będzie przebiegało szybciej
- Na zimno zwęża naczynia krwionośne oraz zamyka pory skóry twarzy i dekoltu

Specyfikacja ogrzewacza:

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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- Wymiary: 25x11 cm
- Osiąga temperaturę 54°C
- Pozostaje ciepły przez około 60 minut
- Kolejne użycie już po paru minutach
- Możliwość wielokrotnego używania
- Wiele możliwości zastosowania
- waga: 550g
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