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4 IN 1 MAGNEETTI- JA ENERGIAKORUJEN OMINAISUUDET: MAGNEETTI, 
INFRAPUNA, GERMANIUM, NEGATIIVINEN IONI 

Magneetit 

 voivat auttaa parantamaan verenkiertoa 
 voivat tuoda energiaa 
 voivat lievittää nivel- ja lihaskipua ja lihasjännitystä 
 voivat auttaa parantamaan hapen ja ravintoaineiden kuljetusta veressä edistäen näin heikkojen ja 

potentiaalisesti heikkojen alueiden paranemisprosessia 
 voivat auttaa ennaltaehkäisemään vammojen syntyä 
 voivat auttaa hoitamaan kroonisiksi muodostuneita vaivoja 
 voivat auttaa tukemaan kuona-aineiden poistumista kudoksista 
 voivat auttaa poistamaan turvotusta 
 voivat auttaa parantamaan unen laatua 
 voivat vähentää väsymystä ja uupumusta 
 voivat jarruttaa ikääntymisprosessia 

Magneetit voivat supistaa ja laajentaa verisuonia, mikä vähentää tulehdusta ja lisää verenkiertoa. 
Staattinen magneettiterapia on potentiaalisesti tehokas tapa kivun lievitykseen ja turvotukseen esimerkiksi 
urheiluvammojen tai tapaturmien jälkeen, kuten myös haavojen parantamiseen leikkauksen jälkeen. 

Infrapuna (FIR= Far Infrared Red) 
 voi   parantaa mikroverenkiertoa  
 voi lisätä hapen ja ravintoaineiden kuljetusta veressä 
 voi edistää valkosolujen toimintaa lisäämällä immuunivastusta ja eliminoida taudinaiheuttajia ja 

solumyrkkyjä 
 voi poistaa kehon myrkkyjä parantamalla lymfakiertoa, mikä on usein monen terveysongelman 

syynä. Myrkkyjen kerääntyminen kehoon estää normaalin verenkierron ja heikentää solujen 
energiaa.  Infrapuna-aaltoja käytettäessä vesimolekyylit, joihin kehon myrkyt ovat tiivistyneet 
alkavat lämmetä ja värähdellä. Värähtely vapauttaa kaasut ja muuta myrkylliset aineet ja keho 
puhdistuu.  

 voi edistää paranemisprosessia 
 voi lisätä aineenvaihduntaa veren ja kudosten välillä 
 voi stimuloida hypotalamusta, joka säätelee unta, mielialaa, kipua, tunteita ja verenpainetta   

 

Germanium 
 voi auttaa toimimaan viruksia vastaan  
 voi toimia antioksidanttina 
 voi lievittää kipua 
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 voi suojata osteoporoosilta 
 voi suojata syövältä 
 voi edistää hapen kuljetusta kudoksille 

Negatiiviset ionit 
 voivat edistää immuunijärjestelmän toimintaa 
 voivat lisätä valppautta 
 voivat lisätä keskittymiskykyä 
 voivat vähentää herkkyyttä sairastua flunssaan tai vilustua 
 voivat  helpottaa oloa nenän sivuontelo-ongelmissa, migreenissä, allergioissa ja heinänuhassa 
 voivat vähentää astmakohtausten vakavuutta 
 voivat lisätä keuhkojen kapasiteettia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tämä asiakirja on tulostettu Medimagnetin verkkosivuilta. Sivuilla oleva tieto on julkaistu maksutta käyttäjille ja jälleenmyyjille ja se on tarkoitettu 
vain informaation välittämiseksi. Kaikki oikeudet sivustoon pidätetään. Tekijänoikeudet sivujen ja tuotekorttien sisältöön kuuluu Helover Oy:lle c/o 
Medimagnet magneettiterapiatuotteet.© Copyright Helover Oy c/o Medimagnet.fi. Vaikka olemme pyrkinyt tiedon oikeellisuuteen ja oikea-
aikaisuuteen, tietoon voi liittyä tahattomia teknisiä virheitä tai kirjoitusvirheitä tai tietoihin on voinut tulla muutoksia julkaisun jälkeen. 
Medimagnet.fi ei anna sivuilla olevan sisällön suhteen nimenomaista tai epäsuoraa takuuta tai vakuutusta. Meillä on täysi takuu tuotteiden 
valmistusvirheille. Magneettiterapia vaikuttaa eri tavalla eri ihmisiin ja eläimiin, jonka takia emme voi antaa takuuta tuotteiden terveyttä edistäviin 
vaikutuksiin. 


