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Plasturi impotriva durerilor
menstruale 3 gr BARZA

Proprietăți: Plasturii Barza furnizează căldura
terapeutică pentru ameliorarea durerilor menstruale
minore asociate sau nu cu dureri de spate.
Contribuie la stimularea circulației, încălzind zona
abdominală pentru a calma durerea și inflamația
pelvină cronică. Poate ameliora și elimină simptome
precum durerile de burtă, durerea lombosacrală,
asociate perioadei menstruale. Poate fi utilizat ca
sursă de căldură în cursul activităților în aer liber la
temperaturi scăzute.

Ingrediente: Cărbune activ, pudra de fier,
vermiculită.

Mod de utilizare: Plasturii de aplică în zona dureroasă, direct pe lenjeria intimă și pot fi
purtați o perioadă de până la 12 ore.
1. Deschideți folia produsului imediat înainte de utilizare.
2. Îndepărtați hârtia sau evidențiați zona adezivă a plasturelui.
3. Plasați plasturele pe zona dureroasă, cu partea adezivă lipită de lenjerie și nu de piele. Poate dura
până la 30 de minute pentru a atinge temperatura terapeutică!
4. Plasturele se va purta o perioadă de până la 12 ore. Nu utilizați produsul mai mult de 12 ore într-o
perioadă de 24 de ore.
5. Plasați produsul cu partea plană pe lenjeria de corp. Nu-l împăturiți deoarece riscul de arsură este
mai mare!

Atenționări:
1. Verificati frecvent pielea pentru arsuri sau bășici- în acest caz opriți utilizarea produsului!
2. Dacă produsul îl simțiți prea fierbinte, opriți utilizarea sau utilizați-l peste îmbrăcăminte.
3. Nu adăugați extra presiune produsului: nu se va utiliza concomitent cu centuri lombare sau
abdominale!
4. Pentru a evita riscul de arsură, îndepărtați produsul înaintea oricărei proceduri imagistice sau
MRI (rezonanță magnetică).

Nu mai utilizați produsul și adresați-vă medicului dumneavoastră dacă
1. Durerea se agravează sau persistă mai mult de 4 zile;
2. în cazul în care vă confruntați cu orice disconfort, senzație de arsură, umflături, erupții cutanate
sau alte modificări ale pielii, care persistă în locul în care este purtat produsul.

Prezentare: 3 bucăți.
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