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FOHOW pas faradyczny lędźwiowy rozgrzewający XL 1
sztuka
 

Cena: 1 649,00 PLN

Opis słownikowy

Producent FOHOW

Rodzaj rejestracji Inny produkt

Opis produktu
 

OpisFOHOW pas faradyczny lędźwiowy rozgrzewający 1 sztukaZalety produktu:1. Poprawia krążenie krwi w okolicy lędźwiowej.
Zalecany do uszkodzonych mięśni lędźwiowych. To łagodzi ból i bóle w dolnej części pleców z korzonków nerwowych. Po zwilżeniu
szybko łagodzi ostre ataki rwy kulszowej! Również pokazane jest wykorzystanie w urazami kręgosłupa, przepukliny międzykręgowej,
osteochondroza, neuralgii międzyżebrowej.2. Poprawia funkcję nerek. Jest on stosowany w odniesieniu do następujących dolegliwości
układu moczowo-płciowego: zapalenie pęcherza moczowego, zapalenie cewki moczowej, odmiedniczkowe zapalenie nerek, zapalenie
gruczołu krokowego, impotencja, zapalenie przydatków, zapalenie łagodnych guzów.3. Jest skuteczny w schorzeniach przewodu
pokarmowego :. zapalenie błony śluzowej żołądka, zapalenie trzustki, zapalenie pęcherzyka żółciowego, zapalenie jelita grubego,
zaparcie, itp zwiększa perystaltykę, uniemożliwiają wypadnięcie brzusznej (gastroptosis).4. Zmniejsza ból w dolnej części brzucha, ze
względu na bolesne miesiączki i innych zapalnych dolegliwości ginekologicznych.5. Pomaga w redukcji tkanki tłuszczowej w talii i
brzucha. Poprawia sylwetkę.Oryginalne preparaty Fohow Feniks - Tradycyjna Medycyna Chińska.WSKAZANIA DLA
MAGNETOTERAPIIAtutem magnetoterapii jest wysoki poziom bezpieczeństwa, dzięki któremu kuracja nie wiąże się z żadnymi skutkami
ubocznymi.Wskazania:stany pourazowe (np. złamania, zwichnięcia, stłuczenia),dolegliwości bólowe – ostre i przewlekłe,zmiany
zwyrodnieniowe stawów, kręgosłupa,osteoporoza,reumatoidalne zapalenie stawów,migreny,zaburzenia krążenia krwi i limfy,odleżyny i
oparzenia,niebakteryjne stany zapalne narządu ruchu (ostre i przewlekłe).PRZECIWWSKAZANIA DO STOSOWANIA
MAGNETOTERAPIINie wszyscy mogą stosować magnetoterapię. Są sytuacje, w których jest ona przeciwwskazana.Krwawienia np. z
układu pokarmowego – zabieg z zastosowaniem pola magnetycznego może wpłynąć na proces krzepnięcia, dlatego każde krwawiące
miejsce powinno, dla bezpieczeństwa, być monitorowane w czasie zabiegu.Ciąża – w przypadku ciąży przede wszystkim nie wskazane
jest stosowanie magnetoterapii w okolicach ud i macicy.Nadczynność tarczycy, gruczołów nadnerczy, podwzgórza oraz przysadki –
pole magnetyczne może dodatkowo stymulować ich aktywność wydzielniczą.Posiadanie rozrusznika serca, pompy insulinowej i innych
tego typu urządzeń – ekspozycja na pole magnetyczne może spowodować ich wyłączenie. Najczęściej do tego typu wydarzeń dochodzi
przy stosowaniu ciągłego pola magnetycznego lub o dużej intensywności.Miastenia – pole magnetyczne może wzmocnić objawy
choroby poprzez aktywację układu odpornościowego (jest to choroba o podłożu autoimmunologicznym).Choroba nowotworowa –
zarówno osoby aktualnie walczące z chorobą nowotworową, jak i w stanie remisji nie powinny korzystać z magnetoterapii ze względu na
jej właściwości pobudzające metabolizm komórkowy, co może potencjalnie spowodować szybszy rozwój nowotworu.Importer:Fohow
Polska Sp. z.oo.,ul. Kordiana 20,04-451 Warszawa
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