
+ Viilentää pieniä haavoja

+ Helpottaa kipua

+ Laskee turvotusta

Viilentävässä polvityynyssä yhdistyvät parantava kylmä-
terapia ja vahvat magneetit. Polvityyny on kätevä, pieni 
ja monikäyttöinen - nivelille, selkään, vatsaan ja niskaan. 
Täydellinen kotona ja matkalla! Polvi

Kävelyä, hyppyjä, loikkia, juoksua – polvi 
altistuu joka päivä erilaisille rasituksille. 
Urheiluvammojen lisäksi esim. nivelrikko ja 
reuma voivat aiheuttaa kipua polviin.
  

Ranne
Käsi on todellinen ihmekalu. Nivelten, lihas-
ten, jänteiden, nivelsiteiden ja hermoston 
erittäin monimutkaisen yhteistyön ansiosta 
käsi on hyvin monikäyttöinen ja ihmiselle 
lähes välttämätön työkalu. Toki sen jatkuvan 
käytön riskinä on suuri loukkaantumisvaara.

Kyynärpää
Kyynärpää on mukana jokaisessa käsivarren 
liikkeessä. Yksipuolinen kuormitus, kuten 
golfi n tai tenniksen pelaaminen, sepän-, 
puusepän- tai maalaustyöt aiheuttavat usein 
ärsytystä käytössä olevaan kyynärpäähän.

Nilkka
Nilkka on kehomme eniten rasituksessa 
oleva nivel. Se kantaa jokaisella askeleella 
painomme neli-viisinkertaisesti. Siksi 
kärsimme usein nilkan vaivoista. 

   

VIILENTÄVÄ 
POLVITYYNY
magneeteilla

Tuotekuvaus: 
MAGNETIX viilentävä polvityyny (9 x 9 cm) tuo nopean avun kipuun, 
turvotukseen ja pieniin haavoihin. Se soveltuu erittäin hyvin niin kylmä- 
kuin lämpöterapian (vesihaude) käyttöön. Pyöreä reikä tyynyn keskellä 

mahdollistaa ilman kierron pienessä haavassa. Pehmeä puuvillapäällinen 
suojaa ihoa kylmältä ja kuumalta. Päällisen joustavat silmukat helpottavat 
tyynyn kiinnitystä kehoon.

•  Pyöreä ilmankiertoaukko
•  Ihoystävällinen puuvillapäällinen
•  3 vahvaa neodyymimagneettia (1 200 gaussia)

Magneetit ihoa kohden



OLE ROHKEA!
Viilentävä polvityyny

Käyttöohjeet:
Tietoa käyttäjälle

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

Kylmähoito* Lämpöhoito*

MAGNETIX-jälleenmyyjäsi:

Materiaali: PVC, sininen geeli
Koko:  9 × 9 cm
Päällinen: 100 % puuvilla
3 neodyymimagneettia (1 200 gaussia) 
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• Jännittyneet lihakset
• Särkevät nivelet
• Kylmettyneet jäsenet
• Kipeät lihakset
• Kuukautiskivut
• Urheilusuoritukseen valmistautuessa
• Edistää paikallista verenkiertoa

• Pienet haavat 
• Kipu
• Päänsärky
• Turvotus kosmeettisen kirurgian jälkeen
• Mustelmat + ruhjeet
• Hyönteisten puremat
• Nyrjähdykset
• Pienet palovammat
• Hammassärky
• Tulehdus
• Tenniskyynärpää
• Nenäverenvuoto

Saatavana myös: 
Viilentävä tyyny 
Viilentävä otsapanta

 
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. Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa.
Geeli on  biologisesti hajoavaa ja myrkytöntä. Pidä geelityyny pois 
lasten ulottuvilta. Mikäli lapsi tai aikuinen on nielaissut geeliä, 
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Käyttöohjeet kylmäpakkauksena: Käyttöohjeet lämpöpakkauksena:

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

1 h

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

6 min

* Nämä suositukset eivät korvaa lääkinnällistä hoitoa.

Älä käytä alle 3-vuotiaalle lapselle. Mikäli sinulla 


