
 
Apteka Namex

ul. Serocka 3, Warszawa
+48 530 318 828

 

 

Jian Shen Guan, bańki akupunkturowe, gumowe,
bezogniowe, 4 sztuki
 

Cena: 27,59 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 4 sztuki

Postać bańki

Producent LU DAO INSTYTUT NOWEJ TECHNIKI

Rejestracja wyrób medyczny inny

Opis produktu
 

Opis
Bańki akupunkturowe stawia się w ściśle określonych punktach ciała w zależności od schorzenia wykorzystując wiedzę stosowaną w
akupunkturze. Jian Shen Guan, bańki akupunkturowe, gumowe, bezogniowe, mogą być przystawiane w dowolnym miejscu na ciele bez
względu na kształt powierzchni ciała (również na stawach) regulując ciśnienie zasysania w zależności od stopnia ściśnięcia bańki. Bańki
są lekkie oraz wykonane z trwałego materiału łatwego do czyszczenia. W zestawie znajdują się cztery bańki o różnej wielkości, co
pozwala na stosowanie na różnych częściach ciała oraz do leczenia dzieci.

Zastosowanie

Do leczenia wielu chorób i dolegliwości takich jak: astma, nadciśnienie tętnicze, dolegliwości żołądkowe, hemoroidy, impotencja,
prostata, czyraki, schorzenia stawów, bóle mięśniowe
W kosmetyce wykorzystywane są w zabiegach w celu uzyskania głębokiego pillingu, drenażu podciśnieniowego, detoksykacji
oraz w kuracjachantycellulitowych.

Sposób użycia

Przed zabiegiem całą powierzchnię masowaną posmarować oliwką.
Wycisnąć powietrze z wnętrza, chwycić bańkę, trzymając palcami wskazującymi i środkowymi za dolną krawędź bańki, kciukami
naciskając na jej szczyt.
Lekko przyciskając do wybranego miejsca, na ciele należy cofnąć palce z krawędzi bańki i zwolnić nasady kciuków.
Wyższe lub niższe ciśnienie zasysania zależne jest od stopnia naciśnięcia.
Wyższe ciśnienie zasysania stosuje się u dorosłych na miejscach dobrze umięśnionych; niższe ciśnienie natomiast u dzieci oraz
miejscach słabo umięśnionych i wrażliwych np. skronie, twarz.
Mniejsze bańki stawia się w punktach wrażliwych oraz u dzieci.
Duże bańki stawia się na stawach i powierzchniach silnie umięśnionych.
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Przechowywanie
Przechowywać czyste w suchym miejscu w temperaturze pokojowej z dala od źródła ciepła: grzejników, unikać ekspozycji słonecznych.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Nie stosować:

w przypadku zaburzenia krzepliwości krwi.
w przypadku wylewów podskórnych i obrzęków spowodowanych stłuczeniem lub skręceniem nie stosować baniek przed
upływem 24 godzin od urazu.
u osób bardzo wychudzonych i u małych dzieci nie stosować baniek w okolicach łopatek, kręgosłupa, sutków, koniuszka serca,
żołądka oraz jamy brzusznej.
u kobiet w ciąży nie stawiać dużych baniek na brzuchu i nie stosować wysokiego ciśnienia zasysania.

Dodatkowe informacje
Przed zastosowaniem produktu należy zapoznać się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
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