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Magnetyczne wkładki masujące AkuMag - M (36-41)
 

Cena: 55,00 pln

Opis słownikowy

Producent Akupres

Zastosowanie masaż stóp

Opis produktu
 

Profesjonalne wkładki biomagnetyczne z 22 magnesami, które aktywują receptory znajdujące się na stopach.

Użytkowanie wkładek AkuMag z magnesami łagodnie masującymi stopy ma pozytywny wpływ na pobudzenie i ustabilizowanie pracy
serca i krążenia.

Działanie wkładek opiera się na łagodnym masażu stóp podczas chodzenia kiedy receptory znajdujące się na podeszwie stóp są
samoczynnie pobudzane i uciskane co ma wpływ na krążenie, pracę serca i pozostałych narządów wewnętrznych. Poprawie ulega
ukrwienie mięśni do prowadzi do szybszej regeneracji i do wydzielania endorfin. 

 

Stosowanie wkładek AkuMag nie wymaga żadnego wysiłku, wystarczy włożyć je do obuwia i spacerować co jest jednoocznie
naturalnym sposobem na relaks, poprawę kondycji fizycznej a co za tym idzie na zdrowie.

 

Wkładki AkuMag pomagają w:

- odchudzaniu

- detoksykacji

- odrętwieniach

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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- bólach mięśniowych, stawowych i reumatycznych

- migrenowych bólach głowy

- napięciach mięśniowych

- bezsenności

 

Rozmiar: L (41-46)
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