BAŃKI CHIŃSKIE PRÓŻNIOWE 12 SZT.

Specyfikacja:
•
•
•
•
•

Materiał: tworzywo sztuczne
12 szt. baniek próżniowych różnej wielkości
Pompka i wężyk
Końcówki magnetyczne
Kolor: przezroczyste

Wymiary baniek (2x 6):
•
•
•
•
•
•

MODEL: AG418A
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
1. Informacje ogólne
Zestaw 12 chińskich baniek próżniowych z końcówkami magnetycznymi i pompką!
Doskonały pogromca chorób i cellulitu. Znacznie wygodniejsze i bezpieczniejsze w użyciu
niż standardowe, szklane bańki spirytusowe. Wysoka jakość wykonania gwarantuje długie
i bezproblemowe użytkowanie. Sprawdź sam jak łatwo jest pozbyć się uporczywego
przeziębienia bądź bólów reumatycznych. Chińskie bańki to opus magnum medycyny
naturalnej!
Cechy produktu:
•
•
•
•
•

Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości.
Chińskie bańki wykonane są z bardzo dobrej jakości specjalnego tworzywa, bańki
są miękkie i znakomicie się zasysają i trzymają na ciele.
Są jednym z najlepszych pogromców cellulitu - bańki chińskie działają szybko i
skutecznie. Jeśli masaże są wykonywane prawidłowo, efekty można zauważyć już
po kilku zabiegach.
Łatwe w użyciu: można je przystawić w dowolnie położonych punktach ciała idealne nadają się do masażu całego ciała.
Odporne na uszkodzenia, bardzo łatwe w czyszczeniu!

7,5 cm x 6,5 cm
7 cm x 5,6 cm
6,5 cm x 5 cm
6 cm x 4,4 cm
6 cm x 3,4 cm
6 cm x 3 cm

2. Użytkowanie
Bańki próżniowe to bezpieczna i równie skuteczna alternatywa dla baniek ogniowych!
Dołączona w zestawie specjalna pompka umożliwia bezpieczne odessanie powietrza bez
użycia ognia i ryzyka poparzenia!
Zabieg należy rozpocząć od lekkiego natłuszczenia skóry w miejscu, w którym stawiamy
bańki. Ustawiając bańki, jednocześnie odsysamy powietrze za pomocą dołączonej
pompki. Następnie należy nakryć chorego kołdrą i pozostawić na około kwadrans. Po
upływie 15 minut zdejmujemy bańki wciskając kciukiem skórę przy krawędzi bańki (aby
wpuścić tam powietrze). Po zdjęciu baniek można ponownie nakremować plecy chorego,
aby pozbył się uczucia dyskomfortu. Bezpośrednio po zabiegu należy pozostać w domu
(do nawet 2 dni w przypadku złej pogody).
Ustawienie baniek:
Bańki bezogniowe stawiamy w tym samym miejscu co tradycyjne. Ustawiamy je na
plecach, w równych rzędach, w odległości około 1 cm od siebie. Nie wolno ustawiać
baniek na owłosionych plecach (należy je uprzednio usunąć), a u osób bardzo szczupłych
warto dodatkowo nasmarować plecy wazeliną aby zmniejszyć dyskomfort. Ślady po
użyciu baniek wchłaniają się w ciągu kilku dni. Bezwzględnie, nie wolno ustawiać
baniek w linii kręgosłupa!

Stosowanie chińskich baniek pomoże w wielu dolegliwościach, przykładowo:
•
•
•
•
•
•

Bóle zębów i reumatyczne
Bóle brzucha i wymioty
Zapalenie korzonków
Skręcenia i wywichnięcia stawów
Przeziębienia i inne infekcje dróg oddechowych
Stres i bezsenność

Stosowanie baniek u dzieci:
UWAGA: U małych dzieci bańki ustawiamy maksymalnie 6 baniek na okres do 10
minut!
Skórę dziecka mocno natłuszczamy i stawiamy po 3 bańki po lewej i po 3 bańki po prawej
stronie pleców (nad, pod i między łopatkami). Dziecko szczelnie okrywamy i
pozostawiamy pod kołdrą na około 10 minut. Po zabiegu dziecko powinno bezwzględnie
pozostać w domu na okres kilku dni.

3. Uwagi i środki ostrożności

•

Nie wolno stawiać baniek u osób chorych na serce, nowotwory,
anemię, skazę krwotoczną oraz przyjmujących leki
przeciwzakrzepowe i posiadających kruche naczynia krwionośne
(osoby w zaawansowanym wieku).

•

W przypadku wysokiej gorączki czy duszności należy bezwzględnie
powstrzymać się od stosowania baniek i skontaktować się z
lekarzem!

•

Nie wolno stawiać baniek u osób nietrzeźwych oraz bezpośrednio
po jedzeniu!

•

Nie wystawiaj baniek oraz akcesoriów na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych, wilgoci, kurzu
oraz dużych wahań temperatury.
Przechowuj zestaw w suchych warunkach, w temperaturze pokojowej!
Do czyszczenia używać tylko lekko wilgotnej szmatki, bez użycia agresywnych
detergentów!
BEZWZGLĘDNIE STOSUJ SIĘ DO ZALECEŃ INSTRUKCJI OBSŁUGI!

•
•
•

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: http://www.aptel.pl
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