Szemünk fénye Mágnesesterápiával
Nap, mint nap folyamatos megterhelésnek tesszük ki a szemünket.
A számítógép használata, a tévénézés, az olvasás, az éjszakai munka, a
tanulás komoly igénybevételt jelent
a szemünk számára. A nap végére
fáradtnak, vörösnek érezzük szemünket, a látásunk közel sem olyan
éles, mint amikor elkezdtük a napot.
Az éjszakai pihenés, még a legideálisabb esetben sem képes arra, hogy
teljes egészében feltöltődjünk és
visszanyerjük szemünk 100 %-os teljesítőképességét.

Mit tehetünk? A mágnesterápiát – amit mint
külső helyi kezelést már az ókori Egyiptomban és Kínában is ismertek és alkalmaztak, és
amelyet a középkorban Paracelsus is sikeresen
alkalmazott – az ősi, tradicionális távol-keleti
akupunktúra eredményeit ötvözve forradalmian új szem- és halánték-masszírozó készülékcsaládot forgalmaz a Biocor Hungary.
Japánban 125 betegen végzett teszt bizonyította, hogy 30 napos, napi 3 alkalommal
5 perces Biocor Hungary által forgalmazott
készülékkel alkalmazott terápia segítségével
a kiváló eredményeket lehet elérni, mind a
megelőzésben, mind a kezelések során:

19 közepes és magas fokú rövidlátásban
szenvedő betegek 68%-nak 1 – 2 szintet
41 esetben az alacsony fokú rövidlátásban
szenvedő betegek 86%-nak 2 – 3 szintet
65 esetben a pszeudo-rövidlátásban szenvedő betegek 89%-nak 3 – 4 szintet javult
a látásélessége.
A készülék visszaállítja a beteg, fáradt
sejtek energiaszintjét, rezgési frekvenciáját,
oxigénellátását. A készülékek napi kétszeri
5-10 perces használata megnöveli a szem
vér és oxigén ellátását, serkenti a sejtek
anyagcsere folyamatát, erősíti a szemkörüli
izmokat, nyugtatja a fáradt idegeket, ezzel
nyugodt alvást biztosít.
A szem körül elhelyezkedő akupunktúrás
pontok vibrációs masszírozásával jótékony
hatású mágneses hullámok hatolnak a felső
bőrréteg alá. Ez idő elegendő a szemkörüli
izomzat ellazulására, a fényérzékenység, a
homályos látás javítására, a ráncok kisimítására, amely által az arc és a szem tisztábbá,
a bőr pedig rugalmasabbá válik.
A készülékek minőségét, hatékonyságát
az orvosilag tesztelt – Nemzetközi Minőségbiztosító Intézetek (FDA, ISO, CE) által
ellenőrzött – tapasztalatok alapján kifejlesztett, akupresszúrás pontokat stimuláló
22 db szilikonból készült, nagytisztaságú
mágnessel ellátott masszírozó fejek biztosítják. Mindezt elérhető áron és saját otthonunkban élvezhetjük.
Termékcsalád újabb tagja a Mini mas�szírozó, amely anatómiailag tökéletesen
kifejlesztett masszírozó fejekkel kiváló
eredményeket érhetünk a prevenció és a
terápia területein. Segít a cellulitisz , fej-,
hát-, derék-, nyaki, fájdalmak kezelésében,
ernyed-, laza izomzat és bőr feszesebbé
tételében, feszültség, stressz oldásában.
A készülékek megrendelhetőek:
www.biocorhungary.hu oldalon.
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