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Vhodné pro profesionální terapii i pro domácí péči bezbolestná multifunkční fyzioterapeutická
metoda.
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Základní princip turmalínu je schopnost vyzařovat
infračervené záření. Turmalín vytváří elektrický náboj,
který má hodnotu 0,06 mA. V lidském těle při správném
poměru kladných a záporných nábojů proudí slabý proud
o síle 0,06 mA. Výsledné magnetické pole turmalínu má
blahodárný účinek na celý lidský organizmus a záporné
ionty pronikají do hlubších vrstev kůže a ničí škodlivé
volné radikály. Výrobky s turmalíny jsou vynikající
možností pro naše zdraví a zdraví našich blízkých.
Používají se jak v klasické, tak přírodní medicíně.
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SAMOVÝHŘEVNÉ NÁKOLENKY
- zajišťují tepelnou terapii kolenního kloubu
- normalizují krevní oběh a energii
- zmírňují bolest a příznaky způsobené chladem, vlhkem
- zlepšují se příznaky únavy kloubů
- odstraňují svalové napětí
- dostavuje se regenerační účinek na celé tělo
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SAMOVÝHŘEVNÝ BEDERNÍ PÁS pomáhá při:
- výhřezu meziobratlových disků
- koksoartróza, bolest v pánevní oblasti
- neuralgii, bolestech a křečích
- křečové žíly dolních končetin
- při hemiplegii ležících nemocných
- ke zlepšení prokrvení dolních končetin (při cukrovce)
- k urychlení srůstání zlomenin
- zpevnění chrupavčité tkáně
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SAMOVÝHŘEVNÝ POPRUH NA KRK
- bolesti krční páteře při osteochondróze
- při periartritidě ramenních kloubů
- zbavuje ztuhnutí a křečí v oblasti krku
- zlepšuje průtok krve do mozku
- zklidňují nervový systém a ulevují od bolesti v jakékoliv
části těla
- bolest v uších, v různých částech páteře, při bolesti zubů, při
rýmě
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MASKA NA OČI S TURMALÍNEM pomáhá při:
- poklesu zrakové ostrosti, dalekozrakosti vyvolané věkem
- šedý a zelený zákal, vysýchání oka
- astigmatismu, počáteční fázi katarakty
- únava očí po práci na počítači, po sledování televize
- zvýšená únava, závratě, poruchy spánku
- zhoršení sluchu, otoky pod očima i drobné vrásky
- stres, zhoršení paměti, bolesti hlavy
- pigmentační skvrny na pleti obličeje
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NÁTEPNÍKY
- podporují rychlou a efektivní obnovu tkání při zlomeninách
zápěstí a prstů
- oslabují pocit bolesti v oblasti zápěstí
- odstraňují znecitlivění prstu
- silném podchlazení rukou
- brání vysušení a popraskání kůže rukou
- vhodné při nepružnosti kloubů, u křečí a symptomům
revmatoidní artritidy prstů
- jako prevenci onemocnění zápěstí, při dlouhodobé práci na
PC a při těžkém zatížení
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Kontraindikace:
výrobky s turmalínem a magnety nejsou vhodné pro
těhotné ženy, osoby s kardiostimulátorem a vysokou
teplotou.
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