AKUPRESURNÍ MASÁŽNÍ PODLOŽKA
S TURMALÍNEM
S touto podložkou v pohodě a fit, dlouhý život budeš mít!
Masážní podložka se skládá ze 4 aktivních složek: turmalínu, olivínu, germania a
magnetů.

Je velmi účinná při:
- silných bolestech svalů a jejich ztuhlosti
- artritida, artróza, osteochondróza
- účinná při špatně se hojících zlomeninách
- zlepšuje prokrvení a okysličení organismu
- zklidňuje nervový systém, odstraňuje únavu, zvyšuje odolnost vůči stresu
- ochraňuje organismus před radiací a elektromagnetickým zářním
- zpomaluje proces stárnutí
- snižuje krevní tlak a snižuje hustotu krve
- způsobuje štěpení cholesterolu
- aktivuje lynfodrenáž tkání, zvyšuje elasticitu a tonus cév
- stimuluje dráhy meridiánů
- germánium v podložce pomáhá odstranit škodlivé toxiny a odpadní látky z těla a aktivuje
metabolismus
- pravidelné působení olivínu přispívá k vylučování těžkých kovů z lidského těla
- turmalín, olivín a germánium uvolňují záporné ionty, které zklidňují a stabilizují nervový systém,
zvyšují vitalitu buněk, podporují zdraví pokožky
- záporné ionty pronikají hluboko do těla, odstraňují kyselosti, protože nasycují krev zásaditou
složkou

2 terapie během dne v pohodlí domova nebo v práci
Terapie 1 - masážní reflexní terapie přes plosky nohou
5 minut chůze po podložce aktivuje a zprůchodňuje meridiánové dráhy, má podobný dopad jako
akupresura i akupunktura. Dojde ke zlepšení mikrocirkulace v dolních končetinách a v celém těle,
tím posilujeme a upevňujeme lidské zdraví. Je prevencí onemocnění chodidel, nohou, kloubů,
svalů a vazů.
Terapii lze provádět také vsedě, dáme nohy na podložku při práci u počítače v kanceláři nebo při
sledování televize doma. Opakujeme kdykoliv v průběhu dne.
Terapie 2 - relaxační turmalínová terapie
Relaxace na podložce vleže, hlava je vždy umístěna mimo podložku. Má podobné účinky jako
Terapie 1. Reguluje nutriční rovnováhu a distibuci minerálů a vitamínů v těle. Odpočinek na
podložce regeneruje organismus výrazně rychleji než je tomu u běžného způsobu relaxace.
Upouzornění: turmalín nesmí používat těhotné ženy a osoby s kardiostumulátorem.

Více informací a kontakt:

