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Apteo, Termofor z pestek wiśni w pokrowcu, niebieski,
łagodzi kolki ból, 1 sztuka
 

Cena: 15,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Apteo Termofor z pestek wiśni w pokrowcu niebieski - 1 sztuka
NATURALNY SPOSÓB ŁAGODZENIA BÓLU

Termofor z pestek wiśni wykonany jest z naturalnych surowców, pestek wiśni z polskich upraw umieszczonych w pokrowcu
wewnętrznym ze 100-procentowej bawełny. Wyrób służy do miejscowego schładzania lub rozgrzewania ciała.

Charakterystyka:

Miękki i przyjemny w dotyku pokrowiec.

Łagodzi kolki pokarmowe i ból brzuszka.

Wielkość ok - 15cm x 13 cm

Działanie:

Stosowany na zimno przynosi ulgę w przypadku:

Zwichnięć
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Guzów

Bólów głowy

Migren,

Ukąszeń insektów

Lekkich poparzeń

Stosowany na ciepło przynosi ulgę w przypadku:

Kolek pokarmowych u niemowląt.

Dolegliwości związanych z bólem brzucha, bólem kręgosłupa, bólami mięśni i stawów.

Poprawia krążenie krwi i działa relaksacyjnie.

Może być stosowany przez matki karmiące do rozgrzewania piersi.

Skład

Wkład materiałowy 100% bawełna + wypełnienie pestki wiśni 180g - pokrowiec zewnętrzny 100% poliester.

Stosowanie:

Jako zimy okład:

Umieścić termofor w zamrażarce na ok 30-60 minut.

Jako ciepły okład:

Umieścić termofor w mikrofalówce o mocy 300-600 W na maks. 1 minutę.

Umieścić termofor w piekarniku rozgrzanym do 120 na ok 4 minuty.

Umieścić termofor na grzejniku (kaloryferze), aż będzie wystarczająco podgrzany i ciepły.

Gotowy do użycia wyrób włożyć w pokrowiec i przyłożyć do miejsca ciała wymagającego oziębienia lub rozgrzania.

Środki ostrożności:

Unikać silnego nacisku np. siadania na wyrobie - grozi to rozerwaniem pokrowca.

Nie przegrzewać wyrobu powyżej zalecanych warunków ponieważ grozi to oparzeniem.

Nie używać uszkodzonego termoforu.

Termofor należy schładzać i rozgrzewać bez pokrowca zewnętrznego, gdyż może spowodować to jego zniszczenie!

Nie przegrzewać wyrobu powyżej zalecanych warunków, ponieważ grozi to zapłonem pestek.

Ważne:
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Podgrzewać bez pokrowca zewnętrznego.

Dystrybutor: Synoptis Pharma Sp. z o.o., ul. Krakowiaków 65, Warszawa.
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