
Objednací číslo
Bn30026

3 x velký oblázek, 8,5 x 5,5 x 1,8 cm
6 x střední oblázek, 6,7 x 4,5 x 1,8 cm
6 x malý oblázek, 4 x 3 x 0,9 cm
modrý sametový sáček

Skladování
Uchovávat odděleně od potravin.

- tiší bolesti hlavy a zubů
- zmírňují záněty a otoky
- pomáhají při bolestech svalů, kloubů,páteře
- snižují tlak
- způsobují stažení cév
- zvyšují prokrvení pokožky
- odbourávají stres a napětí
- dochází k vyrovnání těla a mysli
- stimulují nervový systém a metabolismus
- posiluje imunitu
- harmonizuje svaly,nervový systém, energetické dráhy,čakry,tělo, duši
- uvolňuje a zmírňuje bolesti
- pomáhá při křečích a poruchách oběhu

Aplikace

Masáž studenými mramorovými kameny se často používá v kombinaci s masáží horkými 
kameny a přináší čerstvou a oživující změnu.
Tato sada studených kamenů s hladkými mramorovými oblázky přináší důležitý doplňující prvek 
k tradiční masáži horkými kameny. Teplotní změna, kterou tělu přinášejí tyto studené kameny, 
jsou-li zahrnuty do procedury s horkými kameny, zlepšuje metabolismus, posiluje krevní oběh a 
je velmi revitalizující. Tento způsob použití se podobá Kneippově metodě. Kromě toho jsou 
studené kameny výtečné pro využití v kosmetických, zkrášlovacích a voskových procedurách, 
kde se využívají ke chlazení a zmírňování podráždění pokožky.
 
Mramorové kameny jsou odolné i při velmi nízkých teplotách a vychladíte je jednoduše 
tak, že je na chvíli položíte na led nebo je umístíte do mrazicího boxu. Po ochlazení na 
cca –10 °C kameny před procedurou zabalte do ručníku.

Účinky

Údržba kamenů

Použité lávové kameny dejte do čisté teplé vody, přidejte antiseptické mýdlo a jeden po druhém očistěte (můžete použít kartáček). 
Poté kameny otřete dočista, odložte na čistou utěrku a nechte oschnout.

Mramorové kameny, základní set, 15 kamenů

Masáž studenými mramorovými kameny se často používá v kombinaci s masáží horkými 
kameny a přináší čerstvou a oživující změnu.
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Fakturační adresa: 
EUREKO, s. r. o., 
Dlouhá 63, 466 01 Jablonec nad Nisou
Tel.: +420 483 315 100  |  Fax: +420 483 315 101  |  E-mail:obchod@eureko.cz
Firma je zapsána u K.S. Ústí n.L., odd. C. vložka 16749

Dodací adresa: 
EUREKO, s. r. o., 
Pražská 77, 466 01 Jablonec nad Nisou
Mobil: +420 608 967 448  |  +420 725 907 666  |  E-mail: info@eureko.cz
IČ: 25416375  |  DIČ: CZ 25416375
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