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APLIKATOR WIELOIGŁOWY DR NIKOLAYA LYAPKO,
RUMIANEK 5,0 Ag
 

cena: 330,00 PLN

Opis słownikowy

Postać aplikator

Producent Aplimedica

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

APLIKATOR WIELOIGŁOWY DR NIKOLAYA LYAPKO, „RUMIANEK” 5,0 Ag

Rozstaw igieł 5,0 mm, średnica D=31cm.

Aplikator wieloigłowy Rumianek jest aplikatorem uniwersalnym. Jego cechy charakterystyczne to: niezwykły kształt, wielka powierzchnia
oddziaływania i posiadanie “ruchomych płatków”. Wszystko to zabezpiecza podwyższoną efektywność leczniczą aplikatora.

Można go stosować na plecy, ramiona, klatkę piersiową, obszar kręgosłupa, odcinek krzyżowo-lędźwiowy, można też na niego wygodnie
kłaść się brzuchem. „Rumianek” można stosować też skutecznie na duże stawy, ponieważ, przyjmuje formę ciała, maksymalnie styka się
z skórą.
Regulacja aplikatora elastycznym bandażem na strefy dużych stawów, klatki piersiowej, lędźwi, brzucha daje możliwość wykonywania
aktywnych ruchów podczas seansu, nie uszkadzając skóry.

Przy dyskomforcie odczuwalnym w przeciągu 10-15 minut, aplikator należy stosować ponownie tylko po upływie 5-10 godzin lub dopiero
w dniu następnym. Przyczynami odczuć dyskomfortu mogą być: nieprawidłowe ułożenie aplikatora, tzn. nierównomierność obciążenia
na igły.

W celu usunięcia odczuć dyskomfortu należy unieść się nad aplikatorem i położyć się na nim ponownie, podkładając wcześniej pod
stawy kolanowe miękki wałek.

Czas oddziaływania na skórę aplikatora, ma ścisły związek z otrzymaniem pożądanego efektu:
- w celu tonizowania, znieczulenia przy ostrych bólach, dla podwyższenia wydolności i ciśnienia tętniczego przy hipotonii – ok. 7-10
minut;
- w celu osłabienia, bądź nawet usunięcia długotrwałych chronicznych bólów, obniżenia ciśnienia tętniczego, efektu relaksacyjnego i
usypiającego – ok. 15-30 minut i dłużej.
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Czas terapii leczniczej 1-2 tygodnie. Można ją powtórzyć po upływie 10-14 dni. W praktyce stosując codziennie aplikator w przeciągu
kilku miesięcy, można liczyć na trwała poprawę samopoczucia, usunięcia chronicznych bólów, obniżenie wagi, podwyższenie życiowego
wigoru i wydolności organizmu.

SKŁAD:

- żelazo
- miedź
- nikiel
- cynk
- srebro
- podstawa: guma medyczna

UTRZYMANIE W CZYSTOŚCI I DEZYNFEKCJA

W warunkach domowych — zaleca się obróbkę roztworem myjącym, przemywanie pod bieżącą wodą i suszenie strumieniem gorącego
powietrza (suszarką).

W placówkach leczniczych do sterylizacji aplikatorów używa się powszechnie stosowanych preparatów medycznych do dezynfekcji
powierzchni sprzętu.

Przy poprawnym korzystaniu aplikatora jego termin przydatności stanowi 5-7 lat

Producent:
Aplimedica Spółka Cywilna
ul. Mała Góra 71,
30-864 Kraków
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