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Med Plus Bańki lekarskie bezogniowe, 12 sztuk
 

Cena: 122,55 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 12 sztuk

Producent MED SYSTEM KRAKÓW

Rejestracja wyrób medyczny inny

Opis produktu
 

Opis
Med Plus Bańki lekarskie bezogniowe, mają szeroki zakres zastosowania. Oprócz zastosowanie klasycznego, mogą być stosowane do
akupunktury oraz masażu. Dzięki możliwości użycia bez ognia, bańki są komfortowe i łatwe w stosowaniu. Ponadto bańki są bezpieczne
do stosowania u dzieci. Med Plus Bańki lekarskie bezogniowe: wzmacniają system nerwowy i immunologiczny, poprawiają krążenie krwi,
rozładowują napięcie w mięśniach, pomagają w walce z cellulitem.

Jak działa bańka:

Wytworzone w bańce podciśnienie zasysa skórę do jej wnętrza. Skutkuje to pękaniem podskórnych naczyń krwionośnych i
wydostaniem się z nich krwi. Tworzy się wówczas widoczny krwiak. Krew z naczyń krwionośnych odbierana jest przez układ
odpornościowy jako obce białko i staje się silnym bodźcem do wytworzenia dużej ilości przeciwciał. Po napotkaniu tylko własnej
krwi, wytworzone przeciwciała kierują całą swoją siłę 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 z miejscem zastosowania bańki.

Zastosowanie

Przewlekłe choroby dróg oddechowych; przeziębienie: infekcje kataralne, zapalenie gardła, zapalenie tchawicy, grypa;
nawracająca angina; przewlekły kaszel; profilaktycznie – jako wzmocnienie układu odpornościowego u dzieci często
zapadających na infekcje dróg oddechowych oraz u osób obłożnie chorych, długotrwale unieruchomionych; zapalenie oskrzeli,
opłucnej lub płuc; astma oskrzelowa; zapalenie korzonków nerwowych; mięśniobóle; nerwobóle; rwa kulszowa; zapalenie
stawów; moczenia nocne; zespół nadwrażliwego jelita grubego; brak lub bolesne menstruacje; ostre i przewlekłe bóle w okolicy
krzyżowo-lędźwiowej.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją użytkowania.
Chronić przed dziećmi.
Bańki stawia się na zlecenie lekarza.
Zestaw zawiera: 12 baniek, pompkę, instrukcję.
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