
Popruh na krk turmalínový 2040 

Hřejivý turmalínový popruh na krk je kombinací prášku z turmalínu a speciální tepelné indukční látky. 

Při kontaktu s lidským tělem vyzařuje turmalín mikroproud, záporné ionty a dlouhovlnné 

infračervené paprsky, které aktivují činnost buněk, rozšiřují cévy, zlepšují krevní oběh a metabolismus 

v těle, zklidňují nervový systém, ulevují od bolesti. 

Turmalínový popruh na krk se doporučuje těm lidem, kteří trpí bolestí krční páteře při 

osteochondróze a při periartritidě ramenních kloubů. Popruh zbavuje ztuhnutí a křečí v oblasti krku, 

zlepšuje průtok krve do mozku. 

Turmalínový popruh lze použít v případě nouze a přiložit ho vnitřní stranou na bolavé místo v jakékoli 

části těla. Takto můžete aplikátor použít pro bolesti v uších, v různých částech páteře. Při bolesti zubů 

je třeba přiložit aplikátor na zanícenou oblast tváře. Při rýmě, sinusitidě může být aplikátor přiložen 

na oblast nosu. Tuto proceduru v délce 20 minut je možné opakovat několikrát až do zmizení bolesti. 

 

Návod k použití: 

Popruh na krk by měl těsně přiléhat k povrchu kůže (čím lepší kontakt s kůží, tím je rychlejší a 

efektivnější výsledek). Začít s používáním 20 minut 2x denně a postupně prodloužit přiložení až na 2-

3 hodiny 2x denně. Pokud po použití popruhu se objeví zrudnutí kůže a pocit pálení, to je normální a 

nezpůsobí žádnou škodu na kůži. Po odstranění popruhu tyto projevy zmizí za pár hodin. Aby se 

předešlo zarudnutí, lze dobu aplikace výrobku zkrátit. 

 

Bezpečnostní opatření: 

1. Turmalínový popruh na krk je zakázáno používat při zvýšené teplotě organismu, při náchylnosti ke 

krvácení. 

2. Nemohou používat popruh těhotné ženy, děti a pacienti s těžkou formou encefalopatie. 

3. Nelze používat výrobek při onemocnění termoanestezií, stejně jako při poškození kůže. 

4. Nemají používat popruh lidé, kteří mají v těle voperovaná elektronická zařízení. 

5. Buďte opatrní při použití popruhu na krk lidmi náchylnými k alergiím. 

6. V případě poškození měkkých tkání, používejte tento výrobek pouze po uplynutí 24-48 hodin. 

 

Péče o turmalínový popruh na krk: 

Při praní používejte vodu o teplotě 40-45 stupňů. Při praní nepoužívejte prací prostředky, bělidla, 

obyčejné mýdlo. Připouští se použití speciálního turmalínového mýdla nebo přírodních mycích 

prostředků. Namáčet a prát výrobek lze nejdéle 5 minut. 

Při pravidelném používání je doporučováno, s cílem obnovování vlastnosti turmalínu, obrátit 

aplikátor naruby a nechat ho vnitřní stranou na slunci (nejlépe nikoliv přes skleněné okno) každých 7-

10 dní na 2 hodiny, v chladném období roku – může se popruh umístit v blízkosti zdroje tepla 

(radiátor topení, krb) a aplikátor Vám bude sloužit po dlouhou dobu. 


