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SEABAND opaski akupresorowe na nudności Dorosły 2 szt
 

Cena: 33,90 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 2 szt.

Postać -

Producent SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny inny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

SEA-BAND

OPASKA AKUPRESUROWA PRZECIW MDŁOŚCIOM

DLA DOROSŁYCH

2 sztuki w plastikowym pokrowcu

( kolor czarny lub szary, wysyłane losowo lub prosimy o informację o konkretnym kolorze przy zakupie)

WSKAZANIA:

Klinicznie przetestowane w:

chorobie lokomocyjnej

porannych mdłościach (ciąża)

pooperacyjnych nudnościach

mdłościach i wymiotach spowodowanych chemioterapią

mdłościach migrenowych

To innowacyjne rozwiązanie dla wszystkich odczuwających dyskomfort z powodu uciążliwych mdłości. 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.
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sprawdzone – od 20 lat na rynku angielskim, obecne w 50 krajach na świecie.

skuteczne – skuteczność potwierdzona kilkudziesięcioma testami klinicznymi

brak skutków ubocznych.

-do wielokrotnego użytku (możliwość prania).

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.
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