
Ohřev v mikrovlnné troubě: přehněte část výrobku dolů a položte ho na otočný skleněný talíř tak, aby se výrobek nedotýkal stěn. Při 
výkonu 750 wattů ohřívejte maximálně 60 vteřin. V případě, že začne výrobek zvětšovat svůj objem, ohřívání přerušte a zkontrolujte, jestli 
nedošlo k poškození obalu. V takovém případě se výrobek nesmí dále zahřívat!

oOhřev ve vodní lázni: výrobek vložte do nádoby s vodou. Zahřívejte na cca 95 C. Po dosažení dané teploty vypněte ohřev a 
polštářek nechte dalších 2 minut ve vodní lázni ještě dohřát. Poté výrobek vyjměte a osušte. Voda se nesmí vařit!

Chladová aplikace:
Výrobek vyjměte z kartonu a vložte do mrazničky minimálně na dobu 2 hodiny. Při chlazení není třeba výrobek kontrolovat. 

Postup

Nepoužívejte při bolestech zánětlivého původu, při poruchách oběhového systému, při horečnatých stavech.

Kontraindikace

Polštářek teplo/chlad, soft, trojdílný, 20 x 40 cm
Je klasifikován jako kosmetický prostředek

Popis 

Univerzální polštářek teplo/chlad je vyhledávaným pomocníkem každé domácnosti. 
Speciální směs jílu udrží polštářek velmi dlouho v konstantních teplotách. Top produkt na 
trhu! Teplotu udrží přibližně 30 minut. Pro váš komfort je nejlepší ohřátí v mikrovlnné 
troubě nebo ve vodní lázni. Pro chladovou terapii jednoduše polštářek necháte zmrazit. 
Přičemž do –18 C° zůstane přátelsky modulovatelný. Soft Touch má uživatelsky přívětivý 
„nezmrazitelný“ povrch, který umožňuje kontakt v přímém použití s pokožkou.
Soft Touch je plněn přírodní surovinou šetrnou k životnímu prostředí. U našich polštářků 
oceníte vysokou životnost i při častějším použití. 
Polštářek je plněn jílem a rašelinou, 100% přírodní produkt.

- bolestech kloubů, páteře a břicha
- bolestech krční páteře
- žlučníkových záchvatech
- menstruačních potížích
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Při styku s ostrými, špičatými či horkými předměty nebo při přehřátí výrobku dochází k jeho poškození, na které se nevztahuje záruka.
Použití polštářku konzultujte s doktorem.
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Bezpečnost

Skladování

Likvidace

Objednací číslo

Výrobek se likviduje do směsného komunálního odpadu.

oPolštářek skladujte v prostorách bez přímého slunečního světla. Při doporučené  teplotě 8-15  C.Při správném zacházení je trvanlivost 
neomezená. Po určité době může dojít k ztvrdnutí  PE sáčku, což nemá vliv na funkci výrobku.
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