Nežna moč narave proti bolečinam brez
tveganja in stranskih učinkov.

Namestite na žarišče bolečine

Približa sanje vsem, ki zavestno živijo:

Dobro počutje na naraven način
z magnetno terapijo MAGNOFLEX®

MAGNOFLEX® nudi svojim strankam:
- Dobro počutje od
mladosti do starih let!

- Enostavna uporabo
učinkovitih izdelkov!

- Lajšanje tegob brez
stranskih učinkov!

- Visoko kvaliteto in trajnost
izdelkov!

- Zdravljenje bolečin brez
stranskih učinkov!

- Naravni izdelek, ki lahko
lajša številne bolečine!
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statistična nominalna jakost polja nad telesom < 2 gaussa
JUG

SEVER

MAGNOFLEX® - Obveza za čelo
Uporabite ob glavobolu, migreni, poapnenju žil itd. Predpostavlja se, da magnetno polje v predelu
čela sprošča bioenergetsko energijo in s tem zahteva vzpostavitev stabilnega ravnotežja.

MAGNOFLEX® - Obveza za obraz in oči
Uporabite pri alergijah, pekočih in solznih očeh, migrenah, glavobolu, slabi prekrvavitvi,
smrkavem in zamašenem nosu, oteklinah, motnjah ali bolečinah v predelu glave, diabetesu,
motnjah vida.

MAGNOFLEX® - Obveza za vrat
Uporabite pri težavah z vratom in zatiljem, slabi prekrvavitvi, revmatičnih težavah.

MAGNOFLEX® - Obveza za zatilje
Uporabite pri napetosti v hrbtu, težavah z vratom in hrbtenico, bolečinah mišic in sklepov,
revmatičnih težavah, glavobolu, ki izhaja iz vratu, migreni.

MAGNOFLEX® - Obveza za ramena
Uporabite pri težavah z rameni in rokami, artrozi (degenerativna bolezen sklepov), akutnih
težavah po operacijah ali poškodbah pri športu, pretegnjenih mišicah in izpahih.

MAGNOFLEX® - Obveza za trebuh
Uporabite pri menstrualnih težavah, splošnih težavah s trebuhom, slabem mehurjem. Za težave z
mehurjem in sečevodom, preventiva pred vnetjem mehurja in kot podpora pri rasti otrok.

MAGNOFLEX® - Obveza za komolce
Uporabite pri težavah v predelu komolcev, predvsem bolečih mišicah, udarninah, pretegnjenih
mišicah, napetosti, težavah s prekrvavitvijo, težavah zaradi obremenitev rok pri tenisu ali vožnji,
revmatičnih obolenjih.

MAGNOFLEX® - Obveza za roke
Uporabite pri težavah zaradi obremenitev rok pri tenisu ali vožnji.

MAGNOFLEX® - Obveza za zapestje
Uporabite pri akutnih in kroničnih bolečinah v zapestju. Posebej uporabno pri revmatičnih težavah,
artrozi (degenerativna bolezen sklepov), težavah s prekrvavitvijo rok/dlani oz. nabiranjem tekočine
v tem delu, zvinih, udarninah, zdravljenju zlomov kot tudi krčev in brazgotin (mrtvo tkivo).

MAGNOFLEX® - Obveza za dlani
Uporabite pri akutnih in kroničnih bolečinah v dlaneh, artrozi (degenerativna bolezen sklepov),
težavah s prekrvavitvijo dlani oz. nabiranju tekočine v tem predelu, zvinih, udarninah, zdravljenju
fraktur kot tudi krčev in brazgotin (mrtvo tkivo).

MAGNOFLEX® - Vsestranski vzglavnik s pasom
Uporabite pri bolečinah mišic in sklepov, pretegnjenih mišicah, udarninah, napetostih, krčih,
težavah s prekrvavitvijo, revmatičnih in vsesplošnih bolečinah v hrbtu, brazgotinah (mrtvo tkivo),
težavah z ledvicami, sindromu vratne hrbtenice, migrene, bronhitisu. Pri težavah z astmo,
želodcem in črevesjem.

MAGNOFLEX® - Obveza za hrbet
Uporabite pri težavah s hrbtenico. Pri težavah z medvretenčnimi ploščicami, bolečinami v
mišicah, pretegnjenih mišicah, težavah z išiasom, pri ledvenem useku.

MAGNOFLEX® - Obveza za stegna
Uporabite pri pretegnjenih mišicah, krčih, revmatičnih težavah, artrozi (degenerativna bolezen
sklepov), udarninah. Zdravljenje zlomov, kroničnih bolečin, težav s prekrvavitvijo, nabiranju
tekočine.

MAGNOFLEX® - Obveza za kolena
Uporabite pri težavah v predelu kolen, predvsem udarninah, oteklinah (nabiranju tekočine),
poškodbah pri športu in revmatičnih obolenjih.

MAGNOFLEX® - Obveza za golen
Uporabite pri pretegnjenih mišicah, revmatičnih težavah, artrozi (degenerativna bolezen sklepov),
udarninah, zdravljenju zlomov, kroničnih bolečinah, težavah s prekrvavitvijo, krčih v mečih.

MAGNOFLEX® - Obveza za gležnje
Uporabite pri akutnih in kroničnih bolečinah v predelu stopala oz. gležnju, težavah kot so artroza
(degenerativna bolezen sklepov), slaba prekrvavljenost, izpahi, udarnine, zdravljenje zlomov in
poškodb pri športu.

MAGNOFLEX® - Magnetni vložek
Poživljajoča (stimulativna) lastnost magnetnega vložka je povezana z refleksnimi točkami v
stopalih, ki vodijo v vse dele telesa. Če so te točke stimulirane z magnetnim vložkom
MAGNOFLEX®, potem se Vaše celotno telo počuti bolje!!

MAGNOFLEX® - Forte
Položite na ustrezno mesto bolečine: vratno hrbtenico (pogosto so vzrok glavobola motnje v
vratnem delu hrbtenice), ramena in zatilje, ledveni del hrbtenice, trtico, biceps. Uporabite pri
težavah z revmo, brazgotinah (brazgotinast keloid), oteklinah (nabiranje tekočine), fantomskih
bolečinah, zlomih.

MAGNOFLEX® - Vzglavnik
Uporabite pri težavah z nespečnostjo, pretegnjenih mišicah, krčih, slabi prekrvavitvi, težavah z
vratno hrbtenico, migrenah, depresijah, alergijah, senenem nahodu in občutljivosti na vreme.

MAGNOFLEX® - Dnevna in nočna blazina
Stran s svetlim magnetnim trakom: uporabite pri pretegnjenih mišicah, bolečinah pogojenih z
revmo, predvsem v vratni hrbtenici kot tudi v glavi in zatilju. Stran z modrim magnetnim trakom:
uporabite ponoči proti nespečnosti.

MAGNOFLEX® - Posteljni vložek
Uporabite pri težavah z nespečnostjo, občutljivostjo na vreme, slabim počutjem, depresijo,
alergijami, migreno, zamašitvijo ven in limf, prebavnimi motnjami, težavah s krvnim obtokom
(previsok ali prenizek krvni tlak), artrozi (degenerativna bolezen sklepov), težavah revmatičnega
izvora, slabi prekrvavljenosti, nabiranju tekočine, krčih, kroničnih bolečinah (mrtvem tkivu),
osteoporozi (obraba in lomljivost kosti).

Boljša prekrvavljenost z

MAGNOFLEX®

Slika 1 kaže
prekrvavljenost
(oranžna barva)
telesa pred
zdravljenjem

Toplota je ena najstarejših zdravil. Zaradi posebne strukture obvez MAGNOFLEX® se
terapevtski vpliv magnetnih polj preko razvijanja toplote v predelu obvez merljivo
dvigne. To toplotno zdravljenje z izdelki MAGNOFLEX® je dodatno prikazano v termografični študiji (slika 1 in slika 2).

Slika 2 kaže
prekrvavljenost istega
predela telesa po 15
minutah uporabe

Rezultat: zaradi razvoja toplote je razvidna bistveno boljša prekrvavljenost.

Obveze MAGNOFLEX®
Nežna moč narave proti bolečinam
Zobvezami Magnoflex® izkoristite prednosti blagodejne toplote in zdravilne magnetne terapije.
Vaše telo oddaja toploto. Magnetne obveze zaradi svoje enkratne strukture to toploto sprejmejo
in jo uskladiščijo. Učinkoviti magneti v magnetnih obvezah dodatno podpirajo prekrvavljenost in
nastajanje toplote na naraven način. Že po kratkem času uporabe se zviša temperatura pod
magnetnimi izdelki do 6°C in ostane konstantna. Obveze Magnoflex® Vam lajšajo mnoge
težave. Brez stranskih učinkov!

4 Zunanja plast je sestavljena
iz 100 % bombaža in obdana z
mikropeno.
3 Sredinska plast sestoji iz posebne
koprene, ki optimalno skladišči in
porazdeljuje toploto. Rahla
elastičnost skrbi za udobno uporabo.

2 V tej plasti so
izmenjujoče polarizirani
magnetni elementi z
visoko neprepustnostjo
energije.
1 Plast, ležeča na koži, je sestavljena iz
čistega bombaža in obdana s peno.
Milijone malih zračnih celic skrbi za
optimalno toplotno izolacijo.

Učinkoviti trajni magneti
vzpodbujajo prekrvavljenost in
nastajanje toplote.

TEHNIČNI PODATKI:
• Magnetna terapija in blagodejno toplotno zdravljenje v enem
• Perite s pralnimi sredstvi za občutljivo perilo do 30°C
• 15–letna garancija na polno magnetno moč

Opis izdelka
Magnetne folije MAGNOFLEX®
Magnetna folija MAGNOFLEX® sestoji iz 90 % fino porazdeljenega magnetnega praha
in iz 10 % modificiranega polietilena. Uporabljeni so le visoko kvalitetni materiali. Zaradi
stalnega nadzora surovin in končnih izdelkov je garantirana maksimalna magnetna
kakovost. Magnetne folije MAGNOFLEX® ne vsebujejo nobenih zdravil in tudi ne
sevajo. Ne povzročajo stranskih učinkov in tako ne preobremenjujejo tkiva in nobenih
notranjih organov kot so jetra, ledvice ali želodec. Visoka magnetna indukcija in jakost
polja do 780 gaussov magnetnih folij MAGN0-FLEX® obstanejo leta in ne podležejo
staranju. Magnetna polja enostavno prodrejo skozi kožo in ne povzročajo pregretja tkiva.
Proizvajajo majhne vrtinčene toke, ki delujejo kot stimulator, in sicer tako da blokirajo
bolečino.

Magnetno polje z
radialno razporejenimi
poli izmenjujoče
polarnosti

MagnoRex- magnetni
tok Indukcija

Magnetni segment

Zgodovina magnetizma:
Kar je vedel že Paracelsus ...
Magnetizem kot skrivnostna sila je fasciniral in zaposloval ljudi že v preteklosti. Sledi o zanimanju
za železne magnetne kamne in palice najdemo že pri starih visokih kulturah v Egiptu, Grčiji in
Aziji. Stara izročila (Hipokrat in Paracelsus) poročajo o zdravilnih učinkih ˝železnih kamnov˝.
Magnetizem je s tem ena najstarejših naravnih zdravilnih metod, ki so lahko uporabljene tako pri
akutnih, kroničnih in stereotipnih bolečinah kot tudi pri številnih boleznih, in to brez stranskih
učinkov ali drugih tveganj.
Sistematična znanstvena raziskava magnetizma se je začela šele v 17. stoletju. Göttenburški
matematik K. F. Gauss je izdelal znanstvene osnove magnetizma in razvil magnetne merilne
naprave. Njemu v čast merimo jakost magnetnega polja v gaussih (G).
... Johann Wolfgang Goethe je formuliral magnetizem:
"Magnetizem je splošno delujoča sila, ki jo poseduje vsak posameznik, le v njegovi
individualnosti različno. Njegov učinek se razprostira na vse, na vse stvari, na vse ljudi, na vse
živali in rastline."

Izročil:

