Rézlepedő
100x200cm E 102
A pihentető alvásért
A RÉZLEPEDŐT alkalmazó ember mélyebben alszik és kipihentebben
ébred, megszabadul a nap folyamán felgyülemlett stressztől. Terápiás
célra használhatjuk; becsípődött derék, influenza esetén közvetlenül is
ráfeküdhetünk, betakarózhatunk vele. Nőknek és férfiaknak egyaránt
javasolt, hiszen időben megnyújtja és fokozza az alvásnak a mély alvásra
jellemző, gyors szemmozgásos, úgynevezett REM-fázisát.
Protézissel, szívritmus-szabályozóval, keringési zavarral élők is használhatják,
sőt számukra különösen ajánlott!
A RÉZLEPEDŐT használhatja munkahelyén is, pl. a padlószőnyeg alá helyezve.
ALKALMAZÁSI JAVASLAT:
- az izom- és érgörcsök oldására
- a nagyfrekvenciás sugárzás árnyékolására
- a nyugodt alvás segítésére
- a kipihent, friss ébredés elősegítésére
- az immunrendszer aktivitásának fokozására

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:
A RÉZLEPEDŐT a testünktől 0,5-40 cm távolságban célszerű elhelyezni. Ideális
elhelyezés: gyapjú derékalj alatt vagy abba beépítve. Ennek hiányában a normál
lepedő alá tegyünk még egy pokrócot, és csak az alá tegyük a RÉZLEPEDŐT.
Elhelyezhetjük a matrac alá, ágyneműtartóba is. A használat kezdetén
fokozatosan helyezzük egyre nagyobb testfelület alá. A lábnál kezdve térdig,
combig, derékig, szívig kinyitva használjuk és csak 9-10 nap múlva terítsük ki
teljesen! Így egyre nagyobb testfelület kerül védelem alá, testünk fokozatosan
szabadul fel a káros geopatikus terhelés alól, harmonikusan tud adaptálódni az
egyensúlyi szinthez.
Tisztítása:mástextíliáktólelkülönítve,semlegeskémhatásúgyapjúmosószerrel,
kézmeleg vízben kézzel mossa, kiterítve szárítsa. A 2-3 havonként történő
tisztítás általában elegendő, és újra tökéletes védelmet nyújt. Az energetikai
tisztítás legegyszerűbb módja, ha a RÉZLEPEDŐT a kád fölé tartva, mindkét
oldalát 1-1 percen át hideg vízzel lezuhanyozzuk. Napon szárítsuk meg. Így a
víz és a napfény tisztító és megújító hatását egyaránt kihasználjuk. A rézlepedő
felületén nem telepednek meg kórokozók.

Tisztítószerek
Réztextíliák

EGYÉB INFORMÁCIÓ:
99,99%-os tisztaságú réz.
1m2-en 30 g réztartalom.
FIGYELEM!
Azonnal kiterítve, erős stresszoldó
hatása miatt rémálmokat, erőteljes
verejtékezést, szívdobogásérzést
eredményezhet!
Kerülje a műszálas ágynemű,
hálóruha használatát, mert ezek
rontják az árnyékoló hatást!
Rendeltetésszerűtől eltérő módon csak
az orvos vagy a természetgyógyász
javaslatára alkalmazza!
Stresszben élő emberek, szívbetegek
az alkalmazás kezdetén kérjék ki
természetgyógyász, reflexológus,
kineziológus tanácsát!
Ne mossa mosógépben! Ne
centrifugálja! Ne vasalja!
Ne próbálja a megbarnult részeket
fémtisztítókkal kifényesíteni!
! Ellenjavallatok:
A terméket ne használjuk
rézallergia, heveny gyulladás és
Willson-kór esetében!
! Mellékhatások:
nem ismeretesek.

