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Kompres termiczny żelowy - ogrzewacz Super Max 45x20
cm
 

Cena: 47,60 pln

Opis słownikowy

Producent ABC-N SYSTEM

Opis produktu
 

Ogrzewacz SUPER MAX można stosować w formie zarówno okładu ciepłego jak i zimnego (po schłodzeniu). Jednak jego podstawowe
zalety związane są z dawaniem ciepła. Po kilkukrotnym zgięciu paliczka, który umieszczony jest w substancji żelowej wypełniającej
ogrzewacz, skrystalizuje się ona i błyskawicznie nagrzeje do temperatury 54°C. Temperatura ta będzie się utrzymywać przez około 120
minut. Paliczek należy zginać delikatnie, tak żeby go nie złamać. Ogrzewacz ma wymiary 45x20 cm, ale został zaprojektowany w
sposób, który umożliwia złożenie, dzięki czemu można go bez problemu zapakować do torby lub plecaka i używać w plenerze.

SUPER MAX należy do grupy ogrzewaczy ABC-N System. System rozgrzewającego oraz kojącego okładu cieplnego jest stosowany,
między innymi, w gabinetach kosmetycznych i ośrodkach SPA. Teraz ten rodzaj odnowy biologicznej możesz zastosować u siebie w
domu.

SUPER MAX to produkt przeznaczony przede wszystkim do ogrzewania różnych partii ludzkiego ciała. Dzięki dużemu rozmiarowi i
segmentowej budowie dokładnie przylega do skóry i daje ciepło takim obszarom ciała np.: barki i kark, część lędźwiowa kręgosłupa, cały
kręgosłup, nogi. Można go stosować kiedy chcesz:

- Pomóc sobie w rehabilitacji np. po zwichnięciu lub skręceniu
- Pozbyć się bólu mięśni i stawów
- Ograniczyć efekt codziennego stresu i napięcia
- Rozgrzać odpowiednie partie mięśni przed aktywnością sportową
- Pozbyć się niechcianej tkanki tłuszczowej i wyszczuplić talię
- Poprawić skuteczność stosowanych kosmetyków poprzez spulchnienie skóry
- Szybko się ogrzać np. w mroźny dzień, na turystycznym szlaku, w trakcie wędkowania, podczas nurkowania, jazdy motocyklem czy w
czasie jazdy na nartach.

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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Specyfikacja ogrzewacza:

- Wymiary: 45x20 cm
- Osiąga temperaturę 54°C
- Pozostaje ciepłe przez około 120 minut
- Kolejne użycie już po paru minutach
- Możliwość wielokrotnego używania
- Setki możliwości zastosowania
- waga 900g
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