
MAGNOFLEX® dienos ir nakties pagalvė 
Prekės kodas 7046

„  MAGNOFLEX  ®  “ dienos ir nakties pagalvė naudojama esant:
miego sutrikimui. 

Produkto informacija
2007/47/EB: I klasė UMDNS: DE/CA22/1150-6 (Miunsterio rajono valdyba), farmacinis centrinis Nr. 1345095
   Dydis :                              45*75 cm
  Įmagnetinimas: bipolinis – 1 magnetinė folija su 6 kintamo poliariškumo magnetiniais segmentais

po 440 gausų, anizotropinis i
                                                         1 magnetinė folija, ašinė, 180 gausų (raminanti).

     Išorinė pusė: specialus antibakterinio poveikio audinys su natūraliais sidabro jonais.

            Sudėtis: 98 % PES (poliesterio), 2 % PA (poliamido).
          Pildymas: 100 % poliesterio  rutuliukai  600 g (+- 5 %)

Naudojimas, jo trukmė. Veikimo būdas
Kiekvienas organizmas į magnetinio lauko terapiją reaguoja skirtingai. „MAGNOFLEX®“ magnetinio lauko

poveikis yra toks stiprus, kad daugeliui žmonių skausmai sumažėja jau po 1–2 dienų. Ypač jautrūs žmonės teigia,
kad poveikį pajautė jau po keleto valandų. Jeigu organizmas priešinasi terapijai, rekomenduojama vidutinė 6 savaičių
gydymo trukmė. Sergant lėtinėmis ligomis pagalvę galima naudoti nuolat.

Magnetinio lauko terapija skatina gijimo procesą ir veikia gydant sveikatos sutrikimus ne simptomiškai, o
naikinant  susirgimo  priežastį,  t. y.  normalizuojant  ląstelėse  vykstančius  procesus.  Aktyvuojamas  organizmo
stiprinimas ir savigyda, pažeistos funkcijos normalizuojamos. Po magnetinio lauko poveikio gerokai padidėja ląstelių
medžiagų  apykaita. Termografiniais  brėžiniais  galima  optiškai  pavaizduoti  ir  tuo  įrodyti  magnetinio  lauko  kraujo
apykaitą skatinantį poveikį.

Dėl natūralių sidabro jonų, kurie veikia kaip antibakterinis agentas, oda apsaugoma nuo dirginimo, 
pvz., uždegimo ir pabrinkimo, o pagalvė ir užvalkalas išlieka bekvapiai.

Šalutinis poveikis, pirmasis pablogėjimas
Magnetinio lauko terapija iš principo neturi šalutinio poveikio. Ją be jokių pavojų galima naudoti ir vaikams. Tačiau 
ypač jautriems žmonėms terapijos taikymo pradžioje gali padidėti skausmas. Dėl to nereikia nerimauti, nes tai 
parodo, kad magnetinio lauko terapija kūne paskatino reakcijas. Po trumpo laiko šis pirmasis pablogėjimas dingsta. 

Kontraindikacijos 
Nežinoma.

Priežiūros nurodymai. Skalbti rankomis, tik 30° C temperatūroje. Naudoti priemonę, skirtą švelniems audiniams. 

            

               
MAGNOFLEX® gamyba ir platinimas:

ORGATERM Produktions und Warenvertriebs GmbH,
Aspastraße 24 -59394 Nordkirchen,Vokietija

info@magnoflex.de
www.magnoflex.de

Atitikties deklaracija
„ORGATERM Produktions- und Warenvertriebsgesellschaft mbH“ deklaruoja, kad „Magnoflex“ produktas dienos ir 
nakties pagalvė (UMDNS: DE/CA22/1150-6, farmacinis centrinis Nr. 1345095, Vokietijos patento nr.: 3733502), pagal
koncepciją ir gamybą bei savo į rinką išleista struktūra atitinka saugos ir sveikatos reikalavimus pagal direktyvas 
2007/47/EB ir 2003/32/EB, taikomus I klasės medicinos produktams.
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