Zredukuj ból w ciągu minuty z Pain®Gone

Pain®Gone Podręczny Przyrząd Przeciwbólowy pomaga zredukować ostry i przewlekły ból.
Odpowiedni na zmiany zwyrodnieniowe stawów i kręgosłupa, bóle mięśni, reumatyzm, rwę
kulszową czy osteoporozę, redukuje także bóle migrenowe. Za pomocą impulsu elektrycznego
Pain®Gone dociera do rdzenia kręgowego i mózgu, gdzie pobudza uwalnianie endorfin i stymuluje
nerwy.
Ból różnego pochodzenia, a zwłaszcza mięśni i stawów towarzyszy nam często, a dla niektórych jest
codziennością. Środki przeciwbólowe dają natychmiastowy efekt ulgi, ale obciążają funkcjonowanie
innych organów wewnętrznych. W następstwie pacjent który łagodzi ból lekami farmakologicznymi,
musi zadbać także o żołądek, wątrobę czy nerki. Dlatego innowacyjne metody usuwania bólu są
szczególnie pożądane i rekomendowane przez specjalistów i pozwalają bezlekowo podnieść komfort
życia.

Pain®Gone

Pain®Gone Podręczny Przyrząd Przeciwbólowy poprzez kliknięcie generuje impuls elektryczny
o częstotliwości 1-2 Hz, który jest przenoszony drogą nerwową do rdzenia kręgowego i mózgu, gdzie
pobudza uwalnianie endorfin (naturalne substancje przeciwbólowe). Jego działanie opiera się na
technice przezskórnej elektrycznej stymulacji nerwów
(TENS ang. Transcutaneous Nerve Stimulation). Metoda
TENS jest skuteczna w zwalczaniu ostrych i przewlekłych
bólów takich jak np. bóle mięśniowe, bóle pleców i ramion,
bóle rąk i nóg, bóle głowy i bóle migrenowe, bóle łokcia
(np. tzw. łokieć tenisisty), w urazach sportowych, cieśniach
i innych. Technika TENS jest używana w szpitalach i
poradniach bólowych w Europie od wielu lat.

Przyrząd przypomina grube pióro, który można zabrać wszędzie ze sobą. Jest gotowy do
natychmiastowego użytku, nie wymaga żadnych przygotowań i może być stosowany również przez
cienkie ubranie. Wystarczy chwycić w dłoń urządzenie, dotknąć bolącego miejsca lub punktu
akupunktury i nacisnąć przycisk 30-40 razy.

Pain®Gone

Badania kliniczne z użyciem Pain®Gone przeprowadzono wśród pacjentów po urazach, z dyskopatią
i ze zmianami zwyrodnieniowymi, mieszkającymi w Wielkiej Brytani, Danii, Niemczech i na Węgrzech.
Wyniki dowodzą skutecznej redukcji bólu i dlatego Pain®Gone polecają specjaliści pacjentom,
zwłaszcza że jest on zarejestrowanym urządzeniem medycznym o nr CE 0086, opatentowanym
i produkowanym w warunkach jakości ISO. Nie może być stosowany u osób z rozrusznikiem serca,
w ciąży, u dzieci poniżej 8 r.ż. bez kontroli rodziców oraz na otwarte rany.

Wyłączną dystrybucję w Polsce prowadzi
z siedzibą w Warszawie. Pain®Gone
Przeciwbólowy dostępny jest w aptekach,
medycznych i zielarskich oraz w sprzedaży
sklepie
dystrybutora

Miejsce akcji:
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ul. Banacha 1a blok f, Warszawa
Termin: 11 października 2013 r. (piątek)
W godz. 9.00-12.00
Informacja pod nr tel. 501 374 976
Wszystkie osoby chętne zapraszamy!
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