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NanoFIR Magnetic Vest – Γιλέκα (6 είδη)
Χαρακτηριστικά
Τα ως άνω NanoFIR Magnetic γιλέκα είναι ειδικά κατασκευασμένα από far infrared
bio ceramic και magnetic ίνες, από polypropylene και ceramics Tourmaline υλικό
(χωρίς μόλυβδο), αποτυπώνοντας την προηγμένη τεχνολογική μας πατέντα, με
επιστημονικά τεκμηριωμένη εκπομπή υπερύθρου ζωτικής, μη καρκινογόνου
ακτινοβολίας σε μήκος κύματος μεταξύ του φάσματος των 8 ‐ 15 microns και
αναλογία αποτελεσματικότητος ≥ 93%. Αυτό το εύρος φάσματος του “ζωτικού
ευεργετικού φωτός” απορροφάται εύκολα και αποτελεσματικά από το ανθρώπινο
σώμα και έχει πολλές ωφέλιμες δράσεις στον ανθρώπινο οργανισμό. Το far infrared
ceramic ύφασμα με τις βιομαγνητικές ιδιότητες προσφέρει, μέρα και νύχτα,
ανακούφιση από τον πόνο και την δυσφορία και βοηθάει σε καταστάσεις όπως
αρθρίτις των ώμων, πόνους στη ράχη, φλεγμονές, νευρομυϊκά άλγη, νευρομυϊκούς
σπασμούς,
αυχενικό
σύνδρομο,
άλγη
ρευματοειδούς
αρθρίτιδος,
σπονδυλαρθροπάθειες, αθλητικές τραυματικές κακώσεις. Όταν η μαγνητική δράση
και τα far infrared αρνητικά εκπεμπόμενα ιόντα, έρθουν σε επαφή με το σώμα μας,
δημιουργούν:
•

•
•

•

•

•
•

Αύξηση της αιματικής μικροκυκλοφορίας, ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης
του αίματος, βελτίωση του μεταβολισμού, μείωση του περιττού
κυτταρολιπώδους ιστού (“κυτταρίτις”).
Ενδυνάμωση των λειτουργικών ιδιοτήτων των λευκοκυττάρων, και του
ανοσοβιολογικού συστήματος.
Διευκόλυνση και επιτάχυνση της ροής των ερυθροκυττάρων στα αγγεία,
αύξηση της οξυγόνωσης των ερυθροκυττάρων και του εγκεφαλικού ιστού,
ανασταλτική δράση στη συσσώρευση των αιμοπεταλίων με προληπτική
ευεργετική επίδραση στα θρομβωτικά και ισχαιμικά επεισόδια.
Βελτίωση της αναπνευστικής πνευμονικής λειτουργίας, αύξηση της
διαπίδυσης οξυγόνου από τις κυψελίδες στα ερυθροκύτταρα και
εμπλουτισμός τους σε οξυγόνο, με αποτέλεσμα την αύξηση της οξυγόνωσης
του εγκεφαλικού, του μυϊκού, του οστίτη και του νευρικού ιστού, με
επακόλουθο την προαγωγή και επιτάχυνση της αναγέννησης των ιστών και
της επούλωσής τους.
Ανακούφιση των πόνων της αρθρίτιδος (ώμου, σπονδυλικής στήλης,
ιερολαγονίων), ρευματοειδούς αρθρίτιδος, εκφυλιστικών αλλοιώσεων,
αρθρικών και νευρομυϊκών διαταραχών.
Αύξηση της καύσης του λιπώδους ιστού και των επιπλέον θερμίδων.
Αποτοξίνωση του οργανισμού, ομοιοστασία και ρύθμιση των λειτουργικών
ιδιοτήτων όλων των οργάνων του οργανισμού και του σακχαρώδους
διαβήτη.
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Προστατεύει τον οργανισμό από την απώλεια μεταλλικών στοιχείων,
προάγει την παραγωγή συμπληρώματος και ομαλοποιεί τα επίπεδα των
ιχνοστοιχείων και της χοληστερόλης.
Επιταχύνει την αποβολή τοξικών ουσιών, γαλακτικού οξέως και λιπαρών
οξέων και εξουδετερώνει τις ελεύθερες ρίζες από τον οργανισμό.
Θετική ευεργετική δράση στην πρόληψη των αλλεργικών καταστάσεων και
στην ενεργοποίηση και εύρυθμη λειτουργία του θύμου αδένα.
Συμβάλλει στην ρύθμιση του αυτόνομου νευρικού συστήματος, ελέγχει και
καταστέλλει τις στρεσσογόνες καταστάσεις.
Ευεξία του οργανισμού και μείωση της κόπωσης και εξάντλησης.
Αίσθηση ευχάριστης αναζωογονητικής θερμότητας στο σώμα.
Επιβράδυνση της διαδικασίας γήρανσης των κυττάρων του οργανισμού.
Επιταχύνει την επούλωση των ιστών, μειώνει το χρόνο της μετεγχειρητικής
αποκατάστασης και επανόδου του οργανισμού, και μειώνει τον χρόνο της
προθέρμανσης και αποθεραπείας των αθλητών.
Μειώνει την κόπωση, δημιουργεί μία αίσθηση ευεξίας και “ξεκούρασης” του
οργανισμού, βελτιώνει την ποιότητα του ύπνου.
Βελτίωση των επιδόσεων των αθλητικών δραστηριοτήτων.
Βελτίωση της σταθερότητας, ευστάθειας και της ισορροπίας κατά την
βάδιση και κατά την διάρκεια αθλητικών δραστηριοτήτων.

•
Μεγέθη: περιφέρεια στήθους

XL (90‐100), XXL (100‐115), XXXL (115‐130),

XL (90‐100), XXL (100‐115), XXXL (115‐130)

M (90‐100), L(100‐110), XL (110‐120), XXL (120‐130)

M (90‐100), L (100‐110), XL (110‐120)

L (90‐100), XL (100‐110), XXL (110‐120)

M (80‐90), L (90‐100), XL (100‐110)
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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 βαμβακαρή φανέλλα για να μην λερώνονται.

Δεν επιτρέπεται η χρήση τους:
Σε άτομα που πάσχουν από αιμοφιλικά νοσήματα, αιμοραγικές παθήσεις, νόσο του Addison ,σε άτομα που
φέρουν βηματοδότη, απινιδωτή, σε όσους έχουν λάμες στά 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 μήν
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.

*(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)

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

E‐shop: www.leonil.gr

,

email: leonil@leonil.gr

Τα προϊόντα μας έχουν διεθνή πιστοποίηση.

NanoFIR Magnetic - Leonil Hellas Ltd

4

