
Indikace
šíje – pomáhá odstranit bolesti hlavy, oddálit migrénu, uvolnit svalstvo v této oblasti
podbřišek – zaměřte se na něj při problémech s močovým měchýřem a častých zánětech i pro zmírnění silných menstruačních bolestí
bederní páteř – uvolní bolesti zad, pomáhá při bolestivé menstruaci a při potížích s ledvinami
hrudní páteř (masíruje se zezadu i zepředu) – pomoc při suchém kašli, může ale ulevit, i když vás trápí astma, záněty průdušek a jiné obtíže 
spojené s kašlem, těžké žeberní blokády, ale i nachlazení či chřipka v počátečním stadiu
loket – masáž je účinná při různých bolestech (např. tenisový loket)
kyčelní kloub – při zánětech, různých bolestech a onemocněních kyčelního kloubu je dobré aplikovat baňky přímo na postižený kloub (tzv. 
křížový způsob)
koleno – při bolestech kolena se baňky přikládají na kolenní kloub
chodidla a kotník – pomáhá při gynekologických potížích, vynechání periody, frigiditě, zlepšuje funkci srdce a pomáhá i prokrvení nohou apod.

Doba působení je individuální, 5–20 minut 2–3x v týdnu. Počet návštěv 8–10. 
(Frekvence, doba a místo aplikace závisí na aktuálním stavu pacienta a na diagnóze – někdy se 
baňkuje kratší dobu a častěji, někdy frekvence baňkování odpovídá frekvenci klasické masáže.)

Doba aplikace

Kontraindikace
- trombóza a warfarinizace (ředění krve, ovšem ne vždy, záleží na lékařském doporučení)
- křečové žíly (při aplikaci na DKK)
- gangréna a aneurysma (vždy v místě výskytu těchto nemocí)
- u osob léčících si otevřené rány či hnisavé infekce

Prostřednictvím baněk lze zmírnit celulitidu, bolesti zad a kloubů, dále se osvědčily i při léčbě 
migrény, vysokého tlaku, zažívacích problémů nebo při bolestech doprovázejících 
menstruační cyklus.
1. Z těla se začnou odplavovat potními žlázami a lymfatickým systémem všechny nečistoty 
(tzv. metabolity).
2. Tkáň se prokrví, dochází k pročištění krve a zlepšení krevního oběhu.
3. Při baňkové masáži dochází k uvolnění ztuhlých svalů a k odstranění bolesti.

Účinky

Způsob aplikace
Baňkovat se může přikládáním více baněk na konkrétní akupresurní body (akupunkturní či na reflexní místa na zádech pro konkrétní 
vnitřní orgány, které lze tímto způsobem stimulovat) nebo je také možné masírovat pomocí jedné baňky (s balonkem). Princip užití 
baněk se podobá metodě akupresury (jen s tím rozdílem, že se nepůsobí tlakem, ale tahem – tkáň se odlehčí). Terapeut najde 
reflexní bod ovlivňující určitý orgán v těle a ten prostřednictvím baněk „nabudí“.

Skleněná baňka

Skleněná baňka, vyrobená z boritokřemičitého skla nejvyšší kvality, vyniká bezkonkurenční 
odolností proti rozbití. Vnitřní průměr hrdla je 50 mm. Baňky jsou vyráběny podle tradičních 
ručních postupů s důrazem na kvalitu hrdla. 
Český výrobek z města skla a bižuterie.
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Skladování

Likvidace

Likvidace podle místních platných úředních předpisů.

Uchovávat odděleně od potravin.

Skleněná baňka
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Rozměry a varianty
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objednací číslo

O 20 mm      Bk10020 12 mm
O 30 mm      Bk10030 20 mm
O 40 mm      Bk10040 27 mm
O 50 mm      Bk10050 35 mm
O 60 mm      Bk10060 40 mm
O 70 mm      Bk10070 43 mm
O 80 mm      Bk10080 50 mm
O 90 mm      Bk10090 54 mm

O hrdla 

Tolerance ruční výroby
průměr baňky +/- 2 mm
průměr hrdla +/- 3 mm


