TIENS Vankúš pre zdravý spánok
Návod na používanie
Obsah
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Úvod o výrobku .. ...........................................................................................
Štruktúra výrobku ..... ........................................................................................
Používanie .. ...........................................................................................
Poznámky .. .................................................................... .......................
Špecifikácia ...........................................................................................
Údržba .. .................................................................... .......................
Obsah balenia .... ...........................................................................................

1
2
3
4
5
6
7

Úvod k výrobku
TIENS Vankúš pre zdravý spánok má unikátny dizajn vytvorený na základe teórie tradičnej čínskej
medicíny, účinne znižuje ťažisko hlavy a zlepšuje prirodzenú opornú funkciu krku. Jadeit a ametyst
vypĺňajúce vnútro vankúša sú cenené ako upokojujúce minerály, preto tento dizajn zodpovedá
čínskej teórii v rámci princípu: „pri spánku je dobré udržiavať hlavu v chlade a nohy v teple“.
Okrem toho aniónové častice vzdialeného infračerveného žiarenia a TIENS Energetické hviezdy
v oblasti krku tiež podčiarkujú unikátny dizajn. Vankúš je vyrobený z úradne certifikovaného
antibakteriálneho saténového vlákna s turmalínom. Týchto päť prvkov sa navzájom dobre dopĺňa
a podporuje pôsobenie každého z nich. Výborne uvoľňuje tri druhy energie, t. zn. magnetickú
energiu, vzdialené infračervené lúče a anióny a zásobuje ľudské telo správnou dávkou
magnetickej energie, elektrickej energie a kyslíka, vďaka čomu počas spánku odstraňuje únavu
a zvyšuje vitalitu. Tento výrobok dodáva organizmu ekologickú energiu vždy keď je to možné, aby
si jeho používateľ mohol užívať jedinečné účinky na zdravie.
Štruktúra výrobku
Materiály použité od vonkajšej vrstvy po vnútornú sú nasledovné:
100% antiseptická žakárová hodvábna tkanina
Sieť častíc
Prírodný jadeit a odroda kremeňa - ametyst
Aniónové častice vzdialeného infračerveného žiarenia
TIENS Energetické hviezdy
Netkaná textília
EPE pena
Používanie
1. Po otvorení balenia najprv skontrolujte výrobok;.
2. Po skontrolovaní vyberte vankúš. Strana s logom je vrchná strana.
3. Používatelia môžu vankúš obliecť do obliečky a používať ho podľa svojich potrieb.

Poznámky
1. Starostlivo si preštudujte informácie o výrobku alebo sa pred prvým použitím poraďte
s odborníkom.
2. Biologické magnetické pole uvoľňované vankúšom neovplyvní normálne fungovanie
elektrických zariadení v jeho okolí.
3. Nedávajte do priamej blízkosti vankúša hodinky, magnetické karty a iné predmety, ktoré
sú náchylné na poškodenie magnetickým poľom, aby nedošlo k ovplyvneniu ich
fungovania.
4. Nedávajte do blízkosti vankúša ostré predmety ako sú kľúče, nožnice atď., aby ste
predišli jeho poškodeniu.
5. Vankúš nijakým spôsobom negatívne neovplyvňuje účinky liekov, to znamená, že je ho
možné používať aj pri liečbe liekmi a inými lekárskymi metódami.
6. Ľudia, ktorí trpia vysokým krvným tlakom alebo chorobami srdca, môžu tento výrobok
používať bez problémov, avšak ľudia vo vážnom zdravotnom stave by sa mali pred
používaním poradiť s lekárom.
7. Ak sa vankúš zašpiní, vyčistite ho mäkkou handričkou namočenou v čistej vode (≤40°C)
alebo v neutrálnom pracom prípravku, jemne utrite, vyhlaďte a nechajte prirodzene
vyschnúť. Kvôli udržaniu tvaru a predĺženiu životnosti vankúša sa neodporúča vankúš
prať ani chemicky čistiť.
Špecifikácia
Názov: TIENS Vankúš pre zdravý spánok
Model: TQ-Z16
Rozmery: 67 x 48cm
Údržba
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Dbajte, aby sa povrch vankúša nepoškodil ostrými predmetmi.
Odporúča sa vankúš jemne rukou natriasť, aby sa prevzdušnil a nechať ho prirodzene
prevetrať na dobre vetranom chladnom mieste, aby sa odstránil pot a vlhkosť.
Zabaľte vankúš do plastovej fóliu a uskladnite na suchom chladnom mieste.
Pri skladovaní sa vyhnite stláčaniu a krčeniu.
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