
 
APTEKA GŁÓWNA

GARWOLIŃSKA 16, WARSZAWA
669304080

 

 

Gumowe Bańki Akupunkturowe 4 szt.
 

Cena: 32,51 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 4 szt.

Postać -

Producent MERIDIAN PIOTR KAZAŁA

Rejestracja Wyrób medyczny inny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Wyrób medyczny

PRODUCENT: MERIDIAN

ILOŚĆ: 4 sztuki

 

OPIS:

Bańki akupunkturowe stawia się w ściśle określonych punktach ciała w zależności od schorzenia wykorzystując wiedzę stosowaną w
akupunkturze. Zasada działania baniek polega na wywołaniu efektu wsysania, wskutek czego skóra pod bańką jest wciągana do środka.
Celem tego procesu jest zainicjowanie silniejszego przepływu energii życiowej w obszarze, który znajduje się bezpośrednio pod bańką.

 

DZIAŁANIE:

Działają podobnie jak akupunktura. Przystawiając bańkę w określonym punkcie ciała, wyrównujemy poziom energii w miejscach
chorych. Bańki akupunkturowe stawia się w ściśle określonych punktach ciała w zależności od schorzenia wykorzystując wiedzę
stosowaną w akupunkturze. Organizm łatwiej oczyszcza się z szkodliwych substancji.

 

WSKAZANIA:
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Bańki stosowane są do leczenia wielu chorób i dolegliwości takich jak: infekcje, przeziębienia, astma, nadciśnienie tętnicze, dolegliwości
żołądkowe, impotencja, prostata, czyraki, hemoroidy, schorzenia stawów, bóle mięśniowe, stany zapalne ścięgien i inne. Inne
zastosowanie: do usuwania obcych ciał, pasożytów skóry (np. kleszczy), pozostałości jadu po ukąszeniu owadów i węży.

 

DAWKOWANIE/SPOSÓB UŻYCIA:

Wystarczy przystawić tylko jedną bańkę, ale w ściśle określonym punkcie, tzw. punkcie akupunkturowym. Nie wymaga to pomocy
drugiej osoby. Wystarczy chwycić bańkę oburącz trzymając palcami wskazującymi i środkowymi za dolną jej krawędź, a kciukami
naciskając szczyt, lekko przycisnąć do ciała, cofnąć palce i zwolnić ucisk kciuków. W zależności od stopnia zgniecenia - przyssie się ona
do ciała mocniej lub słabiej. Aby usunąć bańkę, trzeba lekko nacisnąć skórę przy jej krawędzi. Gumowe bańki można stawiać co drugi
dzień na 15-20 minut. Cała kuracja powinna obejmować 10 zabiegów.

 

OSTRZEŻENIA: 

Baniek nie należy stosować w przypadku: zaburzeń krzepliwości krwi; wylewów podskórnych i obrzęków spowodowanych stłuczeniem
lub skręceniem; na uszkodzoną skórę, w szczególności na otwarte rany; u kobiet w ciąży nie stawiać na brzuch i nie stosować zbyt
wysokiego ciśnienia zasysania; u dzieci i osób bardzo wychudzonych nie stosować w okolicach łopatek, kręgosłupa, sutków, koniuszka
serca, żołądka oraz jamy brzusznej.

 

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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