Ερωτήσεις και απαντήσεις για τα προϊόντα μας

NanoFIR Magnetic
Υπάρχει εγγύηση αποτελεσματικότητας με την χρήση των προϊόντων;
Η εταιρεία ούτε κανείς άλλος δεν μπορεί να εγγυηθεί στον οποιονδήποτε την πλήρη
αποτελεσματικότητα με την χρήση τους. Ακόμη και ο Γιατρός όταν χορηγεί
φάρμακα δεν μπορεί να εγγυηθεί την πλήρη αποτελεσματικότητά τους. Εν τούτοις
εκείνο που χρήζει εξήγησης, είναι η επιστημονική απόδειξη της δράσης τους, όσον
αφορά στην πρόληψη, την επουλωτική και αναπλαστική τους διαδικασία σε όλους
τους ιστούς του ανθρωπίνου σώματος, την ευεργετική ανακουφιστική τους
επίδραση και την βελτίωση της υγείας του οργανισμού.
Για την άρση
οποιασδήποτε παρανόησης, τονίζουμε το αυτονόητο ότι π.χ. μία πάθηση που
χρήζει χειρουργικής αντιμετώπισης (όπως η νέκρωση της κεφαλής του μηριαίου
οστού), ένα κακόηθες νόσημα, ένα έμφραγμα του μυοκαρδίου, οργανικές
εγκεφαλικές εκφυλιστικές αλλοιώσεις, δεν είναι δυνατόν να ιαθούν με την χρήση
μόνον των προϊόντων μας, αλλά μπορούν κάλλιστα να χρησιμοποιηθούν
συγχρόνως με την κατάλληλη ιατρική φαρμακευτική ή χειρουργική ή όποια άλλη
επιστημονική θεραπεία, ως επιβοηθητικά της ταχύτερης επούλωσης και ανάπλασης
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όλων των ιστών, της βελτιστοποίησης και επιτάχυνσης αποκαταστάσεως της
μετεγχειρητικής και θεραπευτικής πορείας, της μείωσης των μετεγχειρητικών αλγών
και των αλγών των οργανικών και λειτουργικών παθολογικών καταστάσεων, της
υποστηρικτικής ανακούφισης της όποιας συμπτωματολογίας, υπό την ταυτόχρονη
πάντοτε κλασσική ιατρική θεραπεία και με την ενημέρωση του θεράποντος ιατρού,
για να επιτυγχάνεται πάντα το μέγιστο θεραπευτικό όφελος.
Δεν προτείνονται ως “ΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ”. Για την μή σωστή χρήση τους και εάν δεν
ακολουθούνται οι οδηγίες, η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη.
ΠΡΟΣΟΧΗ. Συνιστάται η σωστή χρήση τους, η προμήθειά τους από επαγγελματίες
του είδους ‐ που η επαγγελματική τους ιδιότητα είναι σχετική με την ιατρική και

τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα ‐, προτείνεται η ενημέρωση από τον
εμπεριστατωμένο, αναλυτικό και επιστημονικά τεκμηριωμένο δικτυακό μας χώρο,
και ενθαρρύνουμε την επικοινωνία σας με το επιστημονικό ιατρικό προσωπικό της
εταιρείας μας (ή τον προσωπικό σας ιατρό) για την λύση κάθε απορίας σας και για
την εκμετάλλευση των ευεργετικών ιδιοτήτων στο μέγιστο βαθμό και με πλήρη
ασφάλεια.
Έχοντας υπ΄όψιν ότι οι αστροναύτες απολαμβάνουν τα πλεονεκτήματα από την
χρήση τους στα διαστημικά ταξίδια, μπορεί ο οποιοσδήποτε να αναγνωρίσει την
αξία τους.

Υπάρχει εθισμός με την χρήση των προϊόντων;
Δεν υπάρχει επιστημονική απόδειξη που να καταδεικνύει ότι τα προϊόντα μας
προκαλούν εθισμό.

Υπάρχουν αντενδείξεις για την χρήση τους;
Δεν επιτρέπεται η χρήση τους:
Σε άτομα που πάσχουν από αιμοφιλικά νοσήματα, αιμορραγικές παθήσεις, νόσο
του Addison ,σε άτομα που φέρουν βηματοδότη, απινιδωτή, σε όσους έχουν λάμες
στα οστά από ορθοπεδικές επεμβάσεις*, για την χρονική περίοδο που
παρουσιάζουν πολύ υψηλό πυρετό, σε μεγάλο ανοιχτό τραύμα δέρματος (το πρώτο
24ωρο), βαρύτατη καρδιακή ανεπάρκεια, κατά την διάρκεια οξείας κρίσης
άσθματος, σε όσους πάσχουν από ενεργό φυματίωση και κατά την κύηση. Δεν
υπάρχει περιορισμός όσον αφορά την ηλικία (συνιστάται να μην χρησιμοποιούνται
κατά την παιδική ηλικία). Επίσης μπορούν να χρησιμοποιούνται για μερικές ώρες,
την ημέρα ή τη νύχτα και για όσο μεγάλο χρονικό διάστημα απαιτείται. Δεν έχουν
αναφερθεί ανεπιθύμητες ενέργειες.
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*(ενημερώστε το ιατρικό δυναμικό της εταιρείας ώστε να προμηθευτείτε τα προϊόντα που δεν εμπεριέχουν
βιογεωμαγνήτες, και των οποίων η χρήση επιτρέπεται από όσους φέρουν λάμες στα οστά, βηματοδότη και
απινιδωτή)

Πως συντηρούνται;
Οδηγίες Πλυσίματος ‐ Συντήρησης:
Πλύσιμο μόνο στο χέρι με κρύο ή χλιαρό νερό (30⁰ C) και με μαλακό σαπούνι, χωρίς
χλώριο και μαλακτικό. Όχι στεγνωτήριο. Όχι σιδέρωμα. Τα γυναικεία εσώρουχα
και τα ανδρικά America Vakoou συνιστάται να φοριούνται πάνω από ένα λεπτό
βαμβακερό εσώρουχο. Επίσης οι ζώνες, υποστηρικτικά, T‐shirts, A‐shirts, τα γιλέκα,
οι πυτζάμες και οι φόρμες να φοριούνται πάνω από μια λεπτή βαμβακερή φανέλλα
για να μην λερώνονται.

Γιατί να τα επιλέξω;
Ανακαλύψτε μόνοι σας, μελετείστε, δοκιμάστε και ξεχωρίστε τα αυθεντικά Nano
FIR Magnetic προϊόντα μας και δωρίστε στον εαυτό σας και τους αγαπημένους σας,
την ευεργετική τους επίδραση και αποτελεσματικότητα.
Αξίζουμε την προσφορά αυτή στον εαυτό μας για καλύτερη υγεία και ευεξία, για
καλύτερες επιδόσεις στον σωματικό, πνευματικό και αθλητικό τομέα, την συμβολή
στην απώλεια περιττού βάρους στους υπέρβαρους και για την βελτίωση της
ποιότητος της ζωής μας από την ανακούφιση των πόνων και συμπτωμάτων των
διαφόρων παθήσεων και καταστάσεων (όπως αναφέρονται αναλυτικά, στις επί
πλέον ειδικές λειτουργίες, για το κάθε είδος ξεχωριστά).

Για λεπτομερείς γενικές και ειδικές πληροφορίες για την χρήση των προϊόντων, αναφορές σχετικές με τη δράση
τους, 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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