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BAŃKI BEZOGNIOWE zestaw z pompką 8 sztuk
 

Cena: 109,00 PLN

Opis słownikowy

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny inny

Opis produktu
 

Opis 

BAŃKI BEZOGNIOWE - wytworzenie w bańce podciśnienie zasysa skórę do jej wnętrza, w wyniku czego dochodzi do pęknięcia
podskórnych naczyń krwionośnych i wydostania się poza nie pewnej ilości krwi (widoczny krwiak). Ta krew odbierana jest przez system
obronny organizmu jako obce białko i staje się silnym bodźcem do wytworzenia dużej ilości ciał odpornościowych, które przygotowane
do walki z wrogiem napotkawszy jedynie własną krew, kierują swoje siły przeciwko infekcji. Podciśnienie, wywierając na skórę działanie
mechaniczne, powoduje podrażnienie jej zakończeń nerwowych. Dzięki temu dochodzi do zwiększenia ukrwienia i poprawy zakłóconej
wcześniej czynności narządu wewnętrznego, związanego ze strefą skóry, na której postawiono bańki.

 

Zastosowanie

zapalenie oskrzeli

angina

grypa

zapalenie płuc

silne przeziębienie.

 

Dobre wyniki osiąga się w przypadku:
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schorzeń przewodu pokarmowego

nerek

dróg moczowych

zaburzeń czynności serca i układu krążenia.

Często można dostrzec zaskakująco szybkie przeciwbólowe działanie baniek - także w przypadkach, w których zawiodły wszelkie inne
środki lecznicze.

 

Dotyczy to zwłaszcza:

przewlekłych bólów kręgosłupa

nerwobóli

bólów w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów

bólów głowy spowodowanych napięciem mięśniowym. Osoby cierpiące na bezsenność po leczeniu bańkami mogły się wreszcie dobrze
wyspać (lub przynajmniej spały znacznie lepiej niż poprzednio).

 

Przyjmowanie:

Bańki stosowane zgodnie z zasadami Tradycyjnej Chińskiej Medycyny stawia się w punktach akupunkturowych.

Są to biologicznie aktywne punkty na powierzchni ciała odznaczające się szczególnymi właściwościami.

W podręcznikach chińskich wymienia się ponad 400 takich punktów. Lekarz wybiera najbardziej odpowiednie punkty w danej sytuacji,
biorąc pod uwagę stan ogólny pacjenta (zgodnie z zasadą medycyny naturalnej - leczenia człowieka a nie choroby).  

 

Ważne

Bańki to bardzo silny sposób oddziaływania na organizm. Dlatego przed ich zastosowaniem niezbędna jest konsultacja lekarska. W
przypadku prawidłowego stosowania baniek nie odnotowuje się powikłań oraz skutków ubocznych.

 

Należy jednak zwrócić uwagę na to że w niektórych przypadkach (np. przy zbyt silnym lub za długim postawieniu baniek) na skórze
mogą się pojawiać pęcherze. Należy wtedy natychmiast usunąć bańki i skontaktować się z lekarzem.

 

Przeciwwskazania

Nie wolno stawiać baniek w okolicy serca, dużych naczyń krwionośnych, oczu, uszu, nosa, brodawek piersiowych, żołądka, żylaków, na
skórę uszkodzoną lub zmienioną chorobowo, na znamionach barwnikowych oraz u kobiet ciężarnych na podbrzusze i w okolicy
lędźwiowej.

Część lekarzy nie zaleca stosowania baniek u dzieci młodszych niż 4 letnie.

U dzieci poniżej 7 roku życia należy stosować bańki najwyżej przez 5 minut, a u 7 do 14- latków maksymalnie przez 10 minut.  
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