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SEA-BAND akupresurowa opaska przeciw mdłością dla dzieci
2 sztuki
 

Cena: 35,90 PLN

Opis słownikowy

Producent SALUS

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny inny

Opis produktu
 

Opis 

Akupresurowe opaski Sea-Band są niefarmakologicznym rozwiązaniem dla osób cierpiących z powodu mdłości o różnym podłożu.
Przeciwdziałają chorobie lokomocyjnej, nudnościom ciążowym, mdłościom migrenowym, pooperacyjnym jak również torsjom
spowodowanym chemioterapią.

 

Wskazania  

Klinicznie przetestowane w:

chorobie lokomocyjnej

porannych mdłościach (ciąża)

pooperacyjnych nudnościach

mdłościach i wymiotach spowodowanych chemioterapią

mdłościach migrenowych

Oryginalne angielskie opaski Sea-Band to rozwiązanie:

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekazawiszy.pl
https://aptekazawiszy.pl/sea-band-akupresurowa-opaska-przeciw-mdloscia-dla-dzieci-2-sztuki.html
https://aptekazawiszy.pl/sea-band-akupresurowa-opaska-przeciw-mdloscia-dla-dzieci-2-sztuki.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 

bez lekarstw

bez efektów ubocznych

testowane klinicznie

polecane przez lekarzy

stosowane w szpitalach

dające efekty nawet po 2- 5 minutach

do wielokrotnego użytku

w wygodnym plastikowym opakowaniu

 

Oryginalne angielskie opaski Sea-Band przeznaczone są dla:

dzieci od 3 roku życia oraz dorosłych cierpiących na chorobę lokomocyjną

kobiety w ciąży z porannymi mdłościami

osób cierpiących na nudności i torsje pooperacyjne oraz korzystających z chemioterapii

osób cierpiących na nudności migrenowe

 

Działanie  

Działanie opasek oparte jest na akupresurze – tradycyjnej chińskiej metodzie leczenia za pomocą dotyku i ucisku odpowiednich
punktów na ciele człowieka. Prawidłowo założone opaski Sea-Band stymulują znajdujący się na nadgarstkach punkt P6 (Neiguan)
umiejscowiony na meridianie osierdzia, co niweluje uczucie nudności.

Stosowanie opasek jest proste, skuteczne i bezpieczne. Nie powoduje żadnych skutków ubocznych, takich jak senność, ospałość czy
suchość w ustach – typowych dla innych produktów stosowanych w przypadku nudności.

Opaski działają szybko( nawet po 2-5 minutach) i można je zakładać nawet już po wystąpieniu pierwszych symptomów. Są estetyczne i
wykonane z trwałych nieuczulających materiałów, które zapewniają komfort stosowania i możliwość wielokrotnego używania w każdym
przypadku pojawienia się uczucia mdłości.

 

Uwaga

W celu dokładnego umiejscowienia opasek, osoba która ma nosić opaski sama musi przykładać swoje palce.

 

Sposób użycia

Prawidłowe zakładanie opasek akupresurowych Sea-Band

1. Umieść trzy środkowe palce na wewnętrznej stronie nadgarstka tak, aby krawędź trzeciego palca znajdowała się tuż poniżej pierwszej
linii nadgarstka. Punkt Nei-Kuan znajduje się pod pierwszym palcem (wskazującym) pomiędzy dwoma wyczuwalnymi ścięgnami
nadgarstka.
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2. Załóż opaskę tak, aby guzik uciskający skierowany był w kierunku nadgarstka dokładnie w punkcie NEI KUAN. Powtórz czynność na
drugim nadgarstku. Aby zapewnić optymalny efekt, należy zakładać opaski jednocześnie na obu nadgarstkach.
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