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ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΓΚΩΝΑ, ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΥ, ΓΟΝΑΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΥ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΕΣ
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Κωδ: ΜΑΓΑΓ-ΛΧΛ, ΜΑΓΑΓ-ΣΜ, ΜΑΓΑΣ-ΛΧΛ,
Χαρακτηριστικά:
ΜΑΓΑΣ-ΣΜ, ΜΑΓΓΟ-ΛΧΛ, ΜΑΓΓΟ-ΣΜ, ΜΑΓΚΑΧρώµα: Λευκό
ΛΧΛ,
ΜΑΓΚΑ-ΣΜ
Υλικό: 57% Polyester, 21% Βαµβάκι, 12% Nylon, 10% Elastodiene
Προειδοποίηση: Η κούρα µε µαγνήτες είναι µια φυσική µέθοδος φροντίδας κατά του πόνου. Αν υποφέρετε από
σωµατικούς πόνους ή αν έχετε πάθει οποιοδήποτε τραυµατισµό, αυτή η συσκευή δεν υποκαθιστά τη συµβουλή του
γιατρού σας.
• Πριν ξεκινήσετε να χρησιµοποιείτε οποιαδήποτε ζώνη ή επίδεσµο, παρακαλούµε διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά.
• Αν νιώσετε πόνο ενώ φοράτε τον επίδεσµο ή αν αυξηθεί ο πόνος, µην χρησιµοποιείτε το προϊόν άλλο και συµβουλευτείτε ένα γιατρό.
• Χρησιµοποιείτε το προϊόν σύµφωνα µε τις οδηγίες χρήσης.
• Ποτέ µην χρησιµοποιείτε το προϊόν πάνω από ανοιχτές πληγές.
• Ποτέ µην χρησιµοποιείτε το προϊόν αν έχετε βηµατοδότη.
• ∆εν προτείνεται η χρήση των επιδέσµων κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης.
• Ο επίδεσµος δεν είναι παιχνίδι: Κρατήστε τον µακριά από παιδιά.
• Μην πλένετε στο πλυντήριο το προϊόν.
• Ο επίδεσµος λειτουργεί µε µαγνητικά πεδία και γι’ αυτό δεν πρέπει ποτέ να τον αποθηκεύετε κοντύτερα από 20 εκατοστά από
ηλεκτρικές συσκευές, υπολογιστές, τηλεοράσεις, βίντεο, βιντεοκασέτες ή κασέτες.
• Αποφύγετε την απευθείας επαφή µε πιστωτικές κάρτες ή άλλες κάρτες που λειτουργούν µε µαγνητικές λωρίδες. Αν αγνοήσετε αυτή
τη συµβουλή, η κάρτα δεν θα λειτουργεί πλέον.
Οδηγίες Χρήσης
1. Οι µαγνήτες είναι ραµµένοι στο εσωτερικό του επιδέσµου. Θα πρέπει πάντα ο επίδεσµος να έρχεται σε απευθείας επαφή µε το δέρµα.
2. Φορέστε τον επίδεσµο ενώ κάθεστε, για να έχετε καλύτερα αποτελέσµατα.
3. Τα µαγνητικά πεδία θα σας ωφελήσουν περισσότερο, αν µπορούν να δουλέψουν απευθείας πάνω στο δέρµα σας. Αλλά µπορείτε να
φοράτε τον επίδεσµο πάνω από τα ρούχα σας, αν το επιθυµείτε.
Ο επίδεσµος: Γενική περιγραφή:
• Ο επίδεσµος διαθέτει 6 µαγνήτες στα 1000+ Gauss ο καθένας.
• Φοριέται αν νιώθετε πόνο στον αγκώνα, τον αστράγαλο, το γόνατο και τον καρπό ή αν έχετε τραυµατιστεί σε σπορ. Ο επίδεσµος
αποθηκεύει τη θερµοκρασία του σώµατός σας και υποστηρίζει την περιοχή που έχει επιδεθεί.
• Κατάλληλος για το αριστερό ή το δεξί άκρο.
• Οι µαγνήτες είναι τοποθετηµένοι εργονοµικά.
Αποκλειστική διάθεση στην Ελλάδα: ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. ΣΟΛΩΜΟΥ 56 - 14234 Ν. ΙΩΝΙΑ - 210 2708250
Τηλέφωνο Κέντρου ∆ηλητηριάσεων (όλο το 24ωρο): 210 7793777

Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, 14234 Ν.Ιωνία

210-2708250

www.tmstore.gr

Σελίδα 1 από 1

