
Pää
Kuka ei sitä tuntisi - päänsäryn on kokenut 
melkein jokainen. Asiantuntijoiden mukaan 
päänsäryllä on 200 eri muotoa, yleisimmät 
niistä ovat migreeni ja jännityspäänsärky. 
Stressi, nestehukka, sääherkkyys, vilustu-
minen tai vääränlaiset silmälasit - syiden 
valikoima on laaja.

  

Niska ja hartiat
Niskasäryn pääasiallisena syynä pidetään 
asentovirhettä ja ylikuormitusta selän, niskan 
ja olkapäiden alueella. Pitkä oleilu väärässä 
asennossa, kylmä veto, väärä nukkuma-asen-
to - usein keho reagoi viimeistään seuraavana 
päivänä kipuna.

Korva
Korva on hyvin herkkä aistinelin, jossa on 
monia hermopäätteitä. Jo pienet häiriöt 
voivat aiheuttaa korvaan painetta tai 
korvasärkyä. Usein syy korvakipuun on 
tulehdus korvassa.

Leuka
Kipua koko pään alueella ja kasvoissa, josta 
se jatkuu hampaisiin saakka. Joskus pelkkä 
vilustuminen riittää aiheuttamaan kipua 
hampaissa. Myös leuan ja hampaiden väärä 
asento voi olla kivun aiheuttaja.

   Tuotekuvaus:
MAGNETIX viilentävä otsapanta (69 x 5,5 cm) tuo nopean avun kipuun, 
turvotukseen ja pieniin haavoihin. Se soveltuu erittäin hyvin niin kylmä- 
kuin lämpöterapian (vesihaude) käyttöön. Pehmeä puuvillapäällinen 

suojaa ihoa kylmältä ja kuumalta. Otsapanta voidaan kiinnittää paikoilleen 
näppärästi tarranauhan avulla.

•  Ihoystävällinen puuvillapäällinen
•  6 vahvaa neodyymimagneettia (1 200 gaussia)

Viilentävässä otsapannassa yhdistyvät parantava 
kylmäterapia ja vahvat magneetit. Kahdella mukau-
tuvalla geelityynyllä varustettu otsapanta on kätevä, 
pieni ja monikäyttöinen siellä, missä sitä tarvitaan- 
otsalla, korvilla, kaulalla tai niskassa. Täydellinen 
kotona ja matkalla!

VIILENTÄVÄ 
OTSAPANTA 
magneeteilla

+ Lievittää kipua

+ Rentouttaa päätä

+ Viilentää otsaa ja ohimoita

Magneetit ihoa kohden



PYSY VIILEÄNÄ!
Viilentävä otsapanta

Käyttöohjeet:
Tietoa käyttäjälle

Käyttö:
MAGNETIX viilentävää otsapantaa käytetään kylmäterapia-hoitoihin, mutta se sopii 
erittäin hyvin käytettäväksi myös lämpöterapiaan. Otsapannan kokoa voidaan säätää ja 
se on erittäin helppokäyttöinen.

Kylmähoito* Lämpöhoito*

PP
01

7F
IE

MAGNETIX-jälleenmyyjäsi:

Materiaali: PVC, sininen geeli
Koko:  69 × 5,5 cm
Päällinen: 100 % puuvilla
6 neodyymimagneettia (1 200 gaussia) 
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• Jännittyneet lihakset
• Pitkittynyt päänsärky
• Niskakipu
• Kurkkukipu
• Kylmettyneet jäsenet
• Kipeät lihakset
• Urheilusuoritukseen valmistauduttaessa
• Edistää paikallista verenkiertoa

Käyttöohjeet lämpöpakkauksena:

Laita tuote ilman päällistä 6 minuutiksi 
vesihauteeseen (enintään 50 ° C). 
Huomio: Ylikuumeneminen voi rikkoan 
pakkauksen.
Ei sovi lämmitettäväksi mikroaaltou-
unissa!

6 min

Käyttöohjeet kylmäpakkauksena:

Laita tuote ilman päällistä jääkaappiin 
tai pakastimeen 1 tunti ennen käyttöä. 
Käytön jälkeen pakkausta voidaan 
säilyttää pakastimessa ja siten se on aina 
käyttövalmis.1 h

• Migreeni ja päänsärky
• Jännittyneet lihakset
• Turvotus kosmeettisen kirurgian jälkeen
• Mustelmat
• Pussit silmien alla ja silmien turvotus
• Tummat silmänaluset
• Hammassärky
• Ihottuma ja kutina
• Tulehdus
• Lämpöaallot
• Auringonpolttama
• Kuume

Saatavana myös: 
Viilentävä tyyny
Viilentävä polvityyny

 
ota välittömästi yhteyttä lääkäriin. Vioittunutta tuotetta ei pidä 
käyttää. Kuuma metalli ei saa joutua kosketuksiin tuotteen kanssa 
(esim. kattilan pohja). Ei sovi lämmitettäväksi mikroaaltouunissa. 
Voidaan hävittää kotitalousjätteiden mukana.

Huomio: Vain ulkoiseen käyttöön!

Varoitus: Älä käytä alle 3-vuotiaalle lapselle. Mikäli sinulla
on valtimoiden verenkiertohäiriö, yliherkkyys, akuutti
sydän- ja verisuonitauti, keskustele käytöstä lääkärisi

kanssa. Laita viilennetty geelityyny ennen käyttöä pakkauksessa 
olevaan päälliseen .
Geeli on biologisesti hajoavaa ja myrkytöntä. Pidä geelityyny pois
lasten ulottuvilta. Mikäli lapsi tai aikuinen on nielaissut geeliä, 

* Nämä suositukset eivät korvaa lääkinnällistä hoitoa.

Varoitus: Älä käytä alle 3-vuotiaalle lapselle. Mikäli sinulla


