Parafin bad

PARAFIN BAD
Bes�llingsinformasjon:
Varenr:

Beskrivelse:

2322

Therabath Paraﬁnbad

Esken inneholder:
•

1 - Therabath Paraﬁnbad

•

6 - 2.72 kg. reﬁll poser med voks

•

1 - Bunn rist

•

1 - Lokk med intregrert håndtak

•

1 - 2 m IEC stømledning

•

1 - Terapi guide

•

5 års begrenset garan�.

Dimensjoner:
36 x 20 x 20 cm

Therabath kvalitet !

Enhet vekt: 6.8 kg (full)

Erfaring, sikkerhet og service.

Enhet kapasitet: 4 kg (full)

Therabath Paraﬁn Bad enheter er montert for hånd og testet på fabrikken i
Minnesota. Den er dermed garantert holdbar, trygg og pålitelig.

Flere sikkerhets spesiﬁkasjoner:
• Interne termostater oppre�holder en
«ALLTID TRYGG» terapeu�sk temperatur
• Elsikkerhet står i krav med:
«FDA Class II Medical Device Standards»

Therabath Modell TB6 har en dypere tank enn �dligere modeller.
De�e �lsvarer 25% ﬂere behandlinger, eller 15% høyere voks dekking ved bruk.
• Produsert i USA siden 1962
• Designet for pålitelig daglig bruk
• Stor tank kan romme opp �l en manns fot

• Gummierte fø�er sikrer grep på underlaget

Avtagbart IEC
strømledning

Fullt isolert, overdimensjonert
eloksert aluminium tank

5-års begrenset garan�

Integrerte håndtak for
trygg mobilitet

Lokk med intregrert håndtak

Therabath har 5 års garan� på deler ved normalt bruk og service.
Medført arbeids�d og frakt ikke inkludert.

Rent og ingen
rot, hansken
�ernes le�.
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1 Eske Paraﬁn voks
13,62 kg

Paraﬁn voks
2,72 kg

Therabath Profesjonell paraﬁnvoks:

PARAFIN VOKS
Bes�llingsinformasjon:
Varenr:

Beskrivelse:

8000101

Paraﬁn voks 2,72 kg

8000101B

Paraﬁn voks 13,62 kg

Terapeu�sk paraﬁn voks

• Inneholder kun FDA godkjente ingredienser

Føyelig, myk og unektelig ungdommelig.

• Luk�ri, fargeløs og allergivennlig

Therabath paraﬁnvoks holder seg rest-fri, og bygger tykke
bøyelige lag. Vår myke og ﬂeksibel voks eliminerer problemer
funnet ved tørr sprø voks. Avkjølt voks kan brukes som en
smidig ball for å trene hender. Nyt myk, ungdommelig,
fuk�g og sunn hud e�er behandlingen !

• Voksen holder seg myk, smidig og elas�sk lenge e�er behandling
• Inneholder kun essensielle oljer av beste kvalitet
• Blandes med nødvendige oljer for å holde seg myk
og smidig, uten å e�erlate oljerester
- ikke nødvendig å legge �l ekstra olje!
• Kan brukes i alle paraﬁn bad

Le� håndterlig pakning

Voksperler
smelter raskt

Luk�ri og fargeløs

Fordeler med paraﬁn varmeterapi:

• Terapeu�sk lindring av leddgiktsmerter,
leddbetennelse, muskels�vhet, og skade.
• Øyeblikkelig varme og avslapning
• Øker sirkulasjonen og fremmer fornying av vev
• Høy varme-ledningsevne i paraﬁnvoks
gir en behandling som trenger dypere inn
i vev sammenlignet med andre behandlinger.
• Fukter overﬂate hud og minimerer rynker
• Åpner porene og �erner gi�avfall fra huden
• E�erlater huden myk og sunn

Smidig voks
kan brukes
�l hånd øvelser
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