POLŠTÁŘEK S NÁPLNÍ

PRO DĚTI A DOSPĚLÉ

POLŠTÁŘEK Z BAVLNĚNÉ LÁTKY A POHANKOVÝCH SLUPEK
POLŠTÁŘEK VEL. 12 x 15 cm (1 ks v balení)
Určený zejména do dětských zábalů Mamavis® na bříško, hrudník a kyčle.

POLŠTÁŘKY VEL. 20 x 20 cm (2 ks v balení)
Určený zejména do zábalů Mamavis® pro dospělé na hrudník, bedra, břicho a kyčle.
POLŠTÁŘEK PODÉLNÝ VEL. 8 x 40 cm (1 ks v balení)
Určený zejména do zábalů Mamavis® pro dospělé na krk.

Polštářky Mamavis® jsou doplňkem k našim zábalům Mamavis®, lze je však použít i samostatně
a to dvěma způsoby:
TEPLÝ POLŠTÁŘEK - jemná masáž bříška při dětské kolice, bolavé ouško apod.

CHLADIVÝ POLŠTÁŘEK - bolest hlavy, štípance, spáleniny, pohmožděniny, otoky apod.
PŘI POUŽÍVÁNÍ DBEJTE TĚCHTO ZÁSAD:
•
•
•
•

Pohankové polštářky Mamavis® nedoporučujeme prát.
Při nahřívání dbejte pokynů uvedených v příbalovém letáku.
Výrobek chraňte před stykem s ostrými předměty.
Při nedodržení symbolů uvedených na informačním štítku výrobku, či po jeho odstranění Vám
nebude uznána případná reklamace.

Důležitá je pro nás KVALITA, a proto jsou polštářky Mamavis® ručně šity v naší provozovně.
Každý výrobek je tedy jedinečný. K výrobě jsou použity pouze kvalitní materiály.
Dodržování výše uvedených zásad Vám umožní bezproblémové užívání našeho výrobku k Vaší
spokojenosti.

SLOŽENÍ POLŠTÁŘKŮ MAMAVIS®:
• Vnější vrstva: 100 % bavlna
• Jádro: pohankové slupky

web: www.mamavis.cz
blog: www.mamakteravi.cz
www.facebook.com/mamavis.cz
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NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBKU ZNAČKY MAMAVIS®
HŘEJIVÝ POLŠTÁŘEK

• Pohankové slupky jsou samozahřívací, ale můžete polštářek prohřát ještě na topení.
• Polštářek vložte do vybraného zábalu a upevněte pomocí suchého zipu, nebo jen přiložte na
bolavé místo.
Pohankové slupky uvolňují příjemné aroma.

CHLADIVÝ POLŠTÁŘEK

• Z důvodu zachování čistoty vložte polštářek do igelitového obalu a umístěte do ledničky.
• Polštářek vložte do vybraného zábalu a upevněte pomocí suchého zipu, nebo jen volně
přiložte na bolavé místo.

K ČEMU JE DOBRÉ POLŠTÁŘEK POUŽÍT?
U DĚTÍ

U DOSPĚLÝCH

HŘEJIVÝ POLŠTÁŘEK
• na bolavé ouško
• tlumí bolest při onemocnění nosních
dutin
• pomáhá při bolestech kloubů a končetin
• tlumí dětskou koliku

HŘEJIVÝ POLŠTÁŘEK
• tlumí bolesti zad
• tlumí menstruační bolesti
• podporuje laktaci
• zmírňuje bolesti krční páteře a šíje

CHLADIVÝ POLŠTÁŘEK
• účinný pro zmírnění otoků a zhmožděnin
(např. vymknutý kotník)
• při bodnutí hmyzem
• k ochlazení bolavých kloubů či svalů
• na drobné popáleniny, které nevyžadují
lékařskou pomoc
• zklidňuje podrážděné bříško u dětí při
zvracení

CHLADIVÝ POLŠTÁŘEK
• tlumí záněty prsu při kojení
• zklidňuje podrážděné břicho při zvracení
• zmírňuje bolesti hlavy
• účinný pro zmírnění otoků a zhmožděnin
(např. vymknutý kotník)
• zklidňuje a zmírňuje kloubní či svalové záněty
• tiší drobné popáleniny, které nevyžadují
lékařskou pomoc

PŘÍKLADY POUŽITÍ POLŠTÁŘKŮ VE SPOJENÍ SE ZÁBALY MAMAVIS
Hřejivý polštářek:
• Na dětskou koliku použijte pohankový polštářek (velikost 12 x 15 cm). Vložte jej do vnitřní kapsy
dětského zábalu na bříško, hrudník a kyčle. Přiložte na bříško a upevněte pomocí suchého zipu (v tomto
případě ramínka zábalu zůstávají volná).
• Na bolest krční páteře či šíje použijte podélný pohankový polštářek. Vložte jej do zábalu na krk
podvlečením pod pásky. Přiložte na bolavé místo a upevněte pomocí suchého zipu.
• Na menstruační bolesti použijte pohankový polštářek (velikost 20 x 20 cm). Vložte jej do vnitřních kapes
zábalu na hrudník, bedra a kyčle. Přiložte na bolavé místo a upevněte pomocí suchého zipu.
Chladivý polštářek:
• Na bolest bříška spojené se zvracením použijte zchlazený pohankový polštářek (velikost 12 x 15 cm).
Vložte jej do vnitřní kapsy dětského zábalu na bříško, hrudník a kyčle. Přiložte na bříško a upevněte
pomocí suchého zipu (v tomto případě ramínka zábalu zůstávají volná).
Příklady použití samostatného polštářku:
• Nahřátý, nebo studený polštářek přiložte na postižené místo. Můžete jím i jemně masírovat bolavou část
těla.

