
A termékek pontszerűen 
felhordott turmalinnal –
ezek nem mások, mint

• a szabadság és komfort 
érzete minden mozdulatban;
• kényeztető melegség 
mindazoknak, akik nap mint 
nap gondját viselik saját 
testüknek



Deréköv pontszerűen 
felvitt turmalinnal

• használata egyszerű és kényelmes;
• segíti rövid idő alatt felmelegíteni a 
szöveteket;
• hozzájárul a helyi vérkeringés és 
nyirokkeringés javulásához;
• segít megszüntetni a sportolás vagy 
más fizikai megterhelés következtében 
jelentkező helyi izomfeszültséget;
• az összetételben megtalálható 
turmalin hozzájárul a szervezet 
ellenálló- és tűrőképességének 
növeléséhez.

:



Miért fontos nap mint nap 
karban tartanunk 
ízületeink egészségét?

Pontosan ízületeink állapotától 
függ hajlékonyságunk, járásunk 
tetszetőssége és könnyedsége, 
jó hangulatunk, valamint 
képességünk örömünket lelni 
minden egyes mozdulatban a 
nélkül, hogy bármilyen feszítő 
érzést tapasztalnánk.

Melyek az ízületek számára 
ártalmas tényezők?
• A fertőző megbetegedések;
• A kevés mozgással járó életmód;
• A helytelen táplálkozás;
• A túlzott fizikai megterhelés.

Az ízületi problémák, különösen a lábízületek 
megbetegedései nehezen gyógyíthatónak számítanak. 
Márpedig a rendszeresen visszatérő, kínzó fájdalom 
kifordíthat magunkból.



Miben rejlik a turmalin titka?

A turmalin a világon létező 
ásványok közül az egyetlen, 
amely állandó mágneses 
mezővel rendelkezik. Éppen e 
tulajdonságát vettük alapul a 
pontszerűen felhordott 
turmalinnal rendelkező 
termékek kifejlesztése során.

Miben rejlik e termékek jótékony hatásának titka? 
Ez igen egyszerű. Az emberi vér vasat tartalmaz 
(körülbelül 4,2 grammot), ily módon az egész 
emberi szervezet rendelkezik mágneses mezővel. A 
turmalinnal kölcsönhatásba lépve mikroáram 
keletkezik, ez által intenzívebbé válnak a sejtekben 
végbemenő anyagcserefolyamatok.

A pontszerűen felhordott turmalinnal 
rendelkező termékek használata során ön 
kellemes, fokozatosan erősödő meleget 
fog érezni, amely segít ellazulni és 
regenerálni erejét.



Deréköv pontszerűen felvitt 
turmalinnal

• Elősegíti a deréktáji csigolyák, a medence 
környékén és az alhas tájékán jelentkező a 
helyi feszültség csökkenését;

• hasznos sportolás és egyéb, huzamosabb 
ideig tartó fizikai megterhelés során;

• hozzájárul a vérkeringés javulásához, 
melegségérzést vált ki a deréktájékon.

Alkalmazás:
Derekára helyezzen fel egy nedves kendőt, arra rögzítse a 
derékövet! 15-20 perc elteltével melegséget fog érezni. Az öv 
viselésének időtartama egyénenként változó lehet, de ne 
legyen több napi két óránál, amíg a fájdalomérzet el nem 
múlik. 



Gyakorlatilag mindenki 
számára hasznos, aki 
huzamosabb ideig tartó ülés vagy 
állás után érzékeli gerince 
megterhelését. Remek segítség a 
mozgásszegény életmódot 
folytatók számára.

A deréköv pontszerűen 
felvitt turmalinnal



A turmalinos termékek 
használata
A turmalinos termékeket eleinte 
néhány percig kell hordani, 
fokozatosan növelve használatuk 
időtartamát. A továbbiakban 
viselhetők szükség szerint, s az 
ízületekre történő felhelyezésük 
időtartama egyénileg beállítható.

A pontszerűen felhordott turmalinnal rendelkező 
termékek által érintett területeken keletkezhet 
bőrpír és égető érzés, ami teljesen normális. A 
kúra megszakítása után ezek a tünetek három-
négy óra múltán megszűnnek.

Nem javasolt használni a pontszerűen felhordott 
turmalinnal rendelkező termékeket magas láz, 
daganatos betegségek, visszérbetegség, a 
termékek felhelyezésének területén található 
bőrsérülések esetén, illetve a testükben fém 
implantátummal rendelkező személyek számára.



Mikor kezdjük el használni a 
pontszerűen felhordott 
turmalinnal rendelkező 
termékeket?

Zwyrodnienie stawów -
uznaje się że jest trzecią, najczęściej spotykaną chorobą na świecie.

E kérdésre a filozófus Lao Ce már az i. e. VI. században 
írt, „Tao-tö-king” („Az Út és Erény könyve”) című, 
halhatatlan könyvében megadta: „Az ember 
születésekor lágy és gyenge, halála után pedig kemény 
és erős. Minden dolog, minden fű és fa születésekor 
lágy és hajlékony, halála után pedig száraz és merev.”
Az ízületekben jelentkező diszkomfort érzés 
fokozatosan növekedhet. A tüneteket gyakran észre 
sem vesszük. Viszont telnek-múlnak az évek –
20 vagy 30 –, s az egykori szépség és kiváló közérzet 
már csupán emlék marad.



Egészséges ízületeink 
karbantartása ma – aktív 
életvitel és a korlátozások 
nélküli mozgás holnap!
Az ízületeinkben tapasztalt legenyhébb 
diszkomfort érzés, az érzékenység az 
időjárásváltozásra – mindezek makacsul és 
egyértelműen arra utalnak, hogy ideje orvoshoz 
fordulni! A száraz meleget biztosító, azonnali 
segítségnek pedig – a termékeknek pontszerűen 
felvitt turmalinnal – mindig kéznél kell lennie.
Vigye magával a „száraz meleget” üzleti útjaira, 
hétvégi nyaralójába, kirándulásaira – legyen Önnel 
kéznél mindig a komfortérzés!



Deréköv pontszerűen felvitt turmalinnal –
használata...

… kényelmes! Saját maga döntheti el, hol és mikor kezdi el használni.

… könnyű! Használata rendkívül egyszerű.

… kellemes! Használata komfortérzetet nyújt és fájdalommentes.

… hatékony! A szervezetre gyakorolt jótékony hatását azonnal
érzékelheti – már az első néhány használatot követően. A deréköv
rendszeres használata biztosíthatja a hosszantartó, pozitív eredményt.
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