
Pää
Hyvä uni on erittäin tärkeää toiminnal-
lisuudellemme. Joka nukkuu hyvin, on 
yleensä myös vähemmän alttiina sairauksille. 
Nukkuessamme hormonitasapainomme 
ja aineenvaihduntamme normalisoituu  ja 
lihaksemme rentoutuvat.  Ymmärrettavasti 
jännityspäänsärky ja migreenit voivat lisään-
tyä unihäiriöiden kautta .

  

Vatsa
Vatsakipu on yksi yleisimmistä kivuistamme. 
Enimmäkseen ne liittyvät ruoansulatushäi-
riöihin ovat ja ovat usein harmittomia. Syy 
kipuun ei kuitenkaan aina ole selvä. Myös 
ahdistus ja stressi voi johtaa vatsakipuun.

Jalat
Koko päivän jaloillasi tai vain työtuolilla 
istuen - tämä on monien ihmisten arkea.
Varsinkin lämpiminä vuodenaikoina jalat 
ovat usein illalla raskaat ja turvonneet.

Tuotekuvaus:
MAGNETIX viilentävä tyyny (49 x 25 cm) tuo nopean avun kipuun, 
turvotukseen, kuumeeseen ja stressiin. Se soveltuu erittäin hyvin niin 
kylmä- kuin lämpöterapian (vesihaude) käyttöön. Pehmeä puuvillapääl-

linen suojaa ihoa kylmältä ja kuumalta ja se on mukavan pehmeä ja joustava.  
Geelikammioissa olevien pehmeiden geelihelmien ansiosta tyyny mukautuu 
täydellisesti kehoon.

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

Viilentävässä tyynyssä yhdistyvät parantava 
kylmäterapia ja vahvat magneetit. 8 geeli-
kammiolla varustettu tyyny on kätevä ja moni-
käyttöinen siellä,  missä sitä tarvitaan – päälle, 
selkään, vatsaan, niskaan ja jaloille. Täydellinen 
kotona ja matkalla!

VIILENTÄVÄ 
TYYNY
magneeteilla

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.

  

+ Edistää rauhallista unta

+ Viilentää päätä ja jalkoja

+ Vähentää turvotusta

Magneetit kehosta poispäin



NUKU HYVIN!
Viilentävä tyyny

Käyttöohjeet:
Tietoa käyttäjälle

Käyttö:
MAGNETIX viilentävää tyynyä käytetään kylmäterapia-hoitoihin, mutta se sopii erittäin 
hyvin käytettäväksi myös lämpöterapiaan. Tyynyä voidaan käyttää yhä uudelleen ja se on 
helppokäyttöinen.

Magnetix-jälleenmyyjäsi:

Materiaali: PVC, sininen geeli 
Koko:  49 × 25 cm
Päällinen: 100 % puuvilla
8 neodyymimagneettia (1 200 gaussia) 
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• Jännittyneet lihakset
• Pitkittynyt päänsärky
• Niskakipu
• Selkäkipu
• Kurkkukipu
• Nivelkipu
• Vatsakipu
• Kylmettyneet jäsenet
• Kipeät lihakset
• Urheilusuoritukseen valmistauduttaessa
• Edistää paikallista verenkiertoa

• Migreeni ja päänsärky
• Jännittyneet lihakset
• Turvotus kosmeettisen kirurgian jälkeen
• Mustelmat
• Hammassärky
• Ihottuma ja kutina
• Tulehdus
• Lämpöaallot
• Auringonpolttama
• Kuume
• Viileämpi 

Saatavana myös: 
Viilentävä otsapanta
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 tyyny ennen käyttöä pakkauksessa 
olevaan päälliseen.
Geeli on biologisesti hajoavaa ja myrkytöntä. Pidä geelityyny pois
lasten ulottuvilta. Mikäli lapsi tai aikuinen on nielaissut geeliä, 
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Käyttöohjeet lämpöpakkauksena:

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

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

* Nämä suositukset eivät korvaa lääkinnällistä hoitoa.

Lämpöhoito*Kylmähoito*


