Ερωτήσεις και απαντήσεις

για την ωφέλεια από την χρήση των

LEONIL HELLAS
από αθλητές και από ερασιτεχνικά αθλούμενους.

προϊόντων

NanoFIR Magnetic

της

Πρόληψη από αθλητικές κακώσεις και ανακούφιση από τον πόνο.

1. Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να αποφύγω τραυματισμούς και να
προλάβω βλάβες των αρθρώσεων, συνδέσμων και τενόντων;
Τα προϊόντα μας είναι μία ασφαλής και αποτελεσματική βοήθεια στην πρόληψη και
την ανακούφιση της νευρομυαλγίας κατά την άσκηση, της επώδυνης φόρτισης των
αρθρώσεων και των βλαβών των συνδέσμων και τενόντων που έχουν ως
αποτέλεσμα οι πάσης φύσεως αθλητικές δραστηριότητες. Κατασκευασμένα από
επιστημονικώς προηγμένα υλικά, τα ορθοπεδικά μας βοηθήματα, τα ενδυναμωτικά
και λειτουργικά είδη γιλέκων, εσωρούχων, γαντιών κλπ., είναι όλα φιλικά προς το
περιβάλλον, μη‐τοξικά, ασφαλή και αποτελεσματικά.
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2. Με ποιό τρόπο τα NanoFIR Magnetic με βοηθούν όταν αθλούμαι;
Είστε επιρρεπής σε τραυματισμούς κατά την άθληση; Κάνετε πρωταθλητισμό
υψηλού επιπέδου; Η χρήση και ο συνδυασμός τους θα σας βοηθήσουν στην:
• Άριστη και ταχύτατη βοήθεια στην προθέρμανση του μυϊκού συστήματος
προς όφελος της απόδοσης και της δύναμης και μείωσης των συμβαμάτων
νευρομυϊκών και οστικών κακώσεων .
• Βελτίωση της μικροκυκλοφορίας και της φυσικής επούλωσης τραυμάτων.
• Χαλάρωση από την δυσκαμψία και συγχρόνως αύξηση της ευκαμψίας,
ευλυγισίας και της ισορροπίας των κινήσεων.
• Μείωση των πιθανοτήτων πρόκλησης μυϊκών σπασμών και κακώσεων.
• Προαγωγή της καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας και αύξηση των επιπέδων
οξυγόνου στον αιματικό ιστό.
• Ελάττωση της υπεριδρωσίας, της οσμιδρωσίας και βακτηριοστατική δράση.
• Ανακούφιση των αρθρικών και μυϊκών πόνων.
• Πρόληψη αθλητικών τραυματικών κακώσεων των αρθρώσεων και μυών.
• Μείωση της κοπώσεως, ηυξημένη απόδοση και διάθεση για αθλητική δράση
• Μείωση των επιπέδων γαλακτικού οξέως και βελτίωση της αναερόβιας
λειτουργίας.
• Βελτίωση της εκρηκτικής ικανότητας, αύξηση της ταχύτητας αντίδρασης και
της δύναμης δράσης, βελτίωση της ισορροπίας και ευστάθειας του σώματος,
αύξηση της ακρίβειας και αποτελεσματικότητας των αθλητικών κινήσεων.
• Παροχή της αναγκαίας υποστηρικτικής θερμότητας στο σώμα και πρόληψη
του φαινομένου του “παγώματος” του σώματος μετά την άσκηση,
προσφέροντας στην επιτάχυνση (μείωση του χρόνου) της αποθεραπείας.

3. Γιατί τα NanoFIR Magnetic είναι τα καλύτερα για μένα;
α. Ενεργά Bio‐ceramic υλικά
Εμπεριέχουν ενεργά Bio‐ceramic υλικά τα οποία με τον πλέον αποτελεσματικό
τρόπο βοηθούν το σώμα μας να αξιοποιήσει τις ίδιες δυνάμεις και ικανότητές μας.
Η μοναδική υψηλής τεχνολογίας κατασκευαστική τους ποιότητα, εξασφαλίζει την
σταθερή και αξιόπιστη αποδοτικότητά τους ακόμη και μετά από πάρα πολλά
πλυσίματα και πολλά χρόνια, όταν ακολουθούνται οι οδηγίες.
β. Εξαιρετική λειτουργική εφαρμογή
Τα προϊόντα έχουν εξειδικευμένο σχεδιασμό για να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα
εφαρμογών και μεγέθη που να καλύπτουν τις ατομικές ανάγκες. Τα ορθοπεδικά
βοηθήματα για τα γόνατα, αγκώνες και καρπούς διαθέτουν τριπλή ελαστική
στήριξη, για να προσφέρουν την αναγκαία πίεση. Οι ορθοπεδικές υποστηρικτικές
ζώνες μέσης είναι πλήρως ρυθμιζόμενες και τα γιλέκα, μπλουζάκια, εσώρουχα,
φόρμες κλπ. παρέχουν άνετη εφαρμογή, λειτουργικότητα κ’ αποτελεσματικότητα.
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γ. Μαγνητική επίδραση
Οι ενσωματωμένοι βιο‐γεωμαγνήτες στα κατάλληλα επιστημονικώς καθορισμένα
σημεία του κάθε προϊόντος έχουν τοποθετηθεί για να προσδώσουν ικανοποιητική
επιπρόσθετη ωφελιμότητα κατά την άθληση. Έχει επιβεβαιωθεί η
αποτελεσματικότητά τους σε αθλητές όλων των αθλημάτων (ιππείς ιπποδρομιών,
ποδηλάτες, οδηγούς φόρμουλας, αθλητές του στίβου, ποδοσφαίρου, μπάσκετ,
γκολφ, τένις, κλπ. αθλημάτων).
δ. Δικτυωτή πλέξη με αναπνεύσιμο βαμβακερό υλικό
Εξαιρετικής βραβευμένης ποιότητας βαμβακερό δικτυωτό υλικό με βαμβακερές
ίνες, που επιτρέπουν την φυσική άδηλο αναπνοή της επιδερμίδας, μειώνουν την
πιθανότητα εμφάνισης εξανθημάτων και δερματικών ερεθισμών από την τοπική
θερμότητα. Αυτό είναι ιδιαιτέρως σημαντικό ζήτημα υγείας όταν απολαμβάνουμε
καλοκαιρινές αθλητικές δραστηριότητες και όταν έχουμε ευαισθησία στην
επιδερμίδα.
ε. Άνετο styling, συνεχής ποιοτικός έλεγχος

Καλή Υγεία – Αξίζει το καλύτερο
Όταν επενδύουμε στην καλή υγεία κάνοντας χρήση προϊόντων υγείας, είναι πολύ
σημαντικό να επιλέγουμε είδη από τα οποία θα αποκομίσουμε τα αποτελέσματα
που χρειαζόμαστε όπως αξιοπιστία, άνεση, ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.

Για λεπτομερείς γενικές και ειδικές πληροφορίες για την χρήση των προϊόντων, αναφορές σχετικές με τη δράση
τους, βιβλιογραφικές παραπομπές και άρθρα, και για περισσότερα επιστημονικά στοιχεία ενημερωθείτε από
την ηλεκτρονική μας ιστοσελίδα:

E‐shop: www.leonil.gr

, email: leonil@leonil.gr

Τα προϊόντα μας έχουν διεθνή πιστοποίηση.
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