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Akupresurní podložka Qmed – sada s polštářkem 

  
Stimulační body akupunktury těla posiluje funkci orgánů v těle a stimuluje sekreci přírodních endorfinů, 
které mají účinek analgezie. Pokud trpíte bolestmi zad, ischias, bolestí krku, svalovým napětím, 
svalovými křečemi, špatnou cirkulací, trávicími problémy, artritidou, nespavostí, bolestmi hlavy, únavou 
nebo stresem, akupresurní podložka Qmed uvolní a osvěží vaše tělo, zmírní bolest bez dalšího léčení. 
 
Kanály toku energie a nervové cévy jsou velmi důležité pro krevní oběh a pro udržení normálních 
fyziologických funkcí lidského těla. Proto se stává tělo náchylnější k nemocem, když dojde k poruše 
kanálů a nervových cév. 
 
Akupresurní sada Qmed může stimulovat akupresurní body a nervy k posílení tělesného odporu a ke 
snížení vlivu patogenních faktorů. Klinickými zkušenostmi a experimenty je prokázáno, že 
akupunktura může upravit pohyb střev, sekreci trávicí žlázy, tok žluči, diastolickou a kontrakční funkci 
střevních a žlučových cest. 
 
Pokyny pro použití sady: 
Prvních pár minut používání výrobku můžete cítit jako trochu bolestivé, ale relativně rychle se bolest 
mění v pocit pohody a relaxace. Pokud jste mimořádně citliví, je dobré mít na začátek tenký hadřík 
mezi vámi a podložkou - například tričko. Zhluboka se nadechněte, uvolněte se a užívejte si. Začněte 
terapii přibližně 5 minut dlouhými intervaly. Jak si na to vaše tělo zvykne, můžete prodloužit na 40 
minut denně. Chcete-li získat nejlepší výsledek, používejte pomůcku denně. 
 
Doporučení: 
Před použitím pomůcky doporučujeme seznámit se s principy akupresury. V případě jakýchkoli 
pochybností doporučujeme poradit se o používání s lékařem. 
  
Upozornění!  
Uchovávejte mimo dosah dětí. 
 
Údržba:  
Rozpusťte v teplé vodě malé množství čisticího prostředku a podložku pečlivě omyjte rukou. Po 
několikerém opláchnutí nechejte podložku vysušit při pokojové teplotě. Dávejte pozor na bodce, 
abyste se vyhnuli zranění. Podložku ani polštářek nečistěte v pračce ani nesušte v sušičce! 
 
Materiál: 
Obal: 100 % čistá bavlna, výrobek: 100 % PU pěna 
 
Velikost: 
Univerzální 
 
Sada obsahuje: 
Akupresurní podložka + polštářek + vak 
 
Označení výrobku: 
DRQN3A0NAXSET 
 
Výrobce: Distributor: 
mdh sp.z o.o. MEYRA ČR s.r.o. 
Tymienieckiego 22/24 Hrusická 2538/5  
90-349 Łódź, Polsko 141 00 Praha 4 
www.qmedplus.pl tel.: +420 272 761 102 
 e-mail: meyra@meyra.cz 
 www.meyra.cz 
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