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Silikonowe bańki akupunkturowe (chińskie) - różowe - 4szt.
 

Cena: 46,80 pln

Opis słownikowy

Producent 4FIZJO

Opis produktu
 

Bańki chińskie to jeden z najpopularniejszych zbiegów stosowanych w tradycji chińskiej do leczenia wielu poważnych chorób i
dolegliwości, takich jak: dolegliwości żołądkowe, astma, nadciśnienie tętnicze, impotencja, prostata, czyraki, hemoroidy, bóle mięśniowe,
schorzenia stawów, ścięgien i inne poprzez przystawianie baniek w punktach akupunkturowych. Za pomocą masażu bańkami
wspomaga się leczenie infekcji, przeziębienia. Mogą być także stosowane do usuwania obcych ciał, pasożytów skóry (np. kleszczy),
pozostałości jadu po ukąszeniu owadów.

Kolor: różowy

Zasada działania:
Bańki akupunkturowe stawia się w ściśle określonych punktach ciała w zależności od schorzenia. Zasada działania baniek polega na
wywołaniu efektu zasysania, wskutek czego skóra pod bańką jest wciągana do środka. Celem tego procesu jest zainicjowanie
silniejszego przepływu krwi i płynów ustrojowych w miejscu, bezpośrednio pod bańką.

Zawartość zestawu:
- 4 bańki o różnej średnicy krawędzi przyssawnej: 65 mm, 52 mm, 40 mm, 25 mm
- woreczek na bańki

Wskazania:
- Ostre infekcje górnych dróg oddechowych, przeziębienie: infekcje kataralne, zapalenie gardła, zapalenie tchawicy, grypa.
- Przewlekłe choroby górnych dróg oddechowych
- Ostre infekcje dolnych dróg oddechowych: zapalenie oskrzeli, opłucnej, płuc.
- Przewlekłe choroby dolnych dróg oddechowych: przewlekłe zapalenie oskrzeli, astma oskrzelowa, nad reaktywność po infekcyjna dróg
oddechowychobjawiająca się przewlekłym kaszlem.
- Profilaktycznie w celu wzmocnienia układu odpornościowego u osób obłożnie chorych, długotrwale unieruchomionych, również, jako
profilaktyka odleżyn.

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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- Zespół nadwrażliwego jelita grubego.
- Brak lub bolesne menstruacje.
- Ostre i podostre zapalenia stawów, mięśniobóle i nerwobóle.
- Ostre zapalenie korzonków nerwowych, rwa kulszowa, ból w okolicy krzyżowo - lędźwiowej.
- Bóle głowy, migrena.
- Nerwice wegetatywne (narządowe).
- Masaż antycellulitowy/ujędrniający

Przeciwwskazania:
- niektóre choroby skóry, rozległe zmiany zapalne skóry (alergiczne, ropne lub grzybicze),
- wzmożona kruchość naczyń krwionośnych, skazy krwotoczne (zespoły złej krzepliwości krwi np. hemofilia), schorzenia przebiegające z
upośledzeniem krzepnięcia krwi, choroby układu krwionośnego,
- duszność (np. stan astmatyczny, niewydolność oddechowa i/lub krążeniowa),
- schorzenia autoagresywne,
- nowotwory,
- stwardnienie rozsiane w okresie nowego rzutu,
- anemia i stany ogólnego wyniszczenia,
- choroby zakaźne
- wysoka gorączka (powyżej 38,5°C),
- nieustabilizowane nadciśnienie tętnicze ze skokami ciśnienia skurczowego > 200 mmHg,
- menstruacja
- ciąża - kobietom ciężarnym nie wolno stawiać baniek do 4-go miesiąca ciąży ze względu na ryzyko poronienia,
- w przypadku wylewów podskórnych i obrzęków spowodowanych stłuczeniem lub skręceniem nie powinno się stawiać baniek przed
upływem 24 godzin od urazu,
- stan po spożyciu alkoholu,
- bezpośrednio po posiłku.
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