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Termofor z pestek wiśni w pokrowcu APTEO - różowy - 180g
 

Cena: 18,30 pln

Opis słownikowy

Producent Apteo

Opis produktu
 

Termofor z pestek wiśni w pokrowcu ze 100% bawełny w kolorze różowym, przeznaczony do miejscowego schładzania lub
rozgrzewania ciała, łagodzący kolki niemowlęce i ból brzuszka.

Kolor: różowy

Zastosowanie:
Na zimno: w przypadku zwichnięć, guzów, bólów głowy, migren, ukąszeń insektów, lekkich poparzeń.

Na ciepło: w przypadku kolek pokarmowych u niemowląt, dolegliwości związanych z bólem brzucha, bólem kręgosłupa, bólami mięśni i
stawów, przez matki karmiące do rozgrzewania piersi. Termofor działa relaksacyjnie, poprawia krążenie krwi.

Sposób użycia:
Termofor schładzać lub podgrzewać bez pokrowca, gdyż może to spowodować jego uszkodzenie

Jako zimny okład
- termofor umieścić na 30-60 minut w zamrażarce

Jako ciepły okład 
- termofor umieścić w mikrofalówce o mocy 300-600 W na maksymalnie 1 minutę
- termofor umieścić w piekarniku rozgrzanym do 120°C na około 4 minuty
- termofor położyć na grzejniku (kaloryferze) do momentu aż będzie wystarczająco ciepły

Na gotowy do użycia termofor założyć pokrowiec i przyłożyć go do miejsca wymagającego ogrzania lub schłodzenia.
W zależności od temperatury otoczenia wyrób będzie utrzymywał temperaturę przez czas do 30 minut.

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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Ostrzeżenia:
Nie przegrzewać powyżej zalecanych warunków - może to grozić zapłonem pestek lub oparzeniem.
Termofor ogrzewać i schładzać bez pokrowca.
Unikać silnego nacisku np. siadania na termoforze - może to spowodować rozerwanie pokrowca.
Nie używać wyrobu gdy jest uszkodzony.

Waga: 180g
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