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Mi ez a csoda (Hőtasak, Magic-Therm ,TermoKlik)?
Lehetővé teszi számunkra, hogy bárhová kellemes meleget vihessünk magunkkal. A belül lévő folyadék
kikristályosodása során nagy mennyiségű hőt képes leadni. A kristályosodás folyamatát a felhasználó
indíthatja el bármikor. Használat után egyszerűen, gyorsan regenerálható, több-százszor
felhasználható.
A termékcsalád széles körben alkalmazható a gyógyászat területén, reumatikus végtag-, derékfájás,
fülfájás, izomhúzódás enyhítésére; téli szabadtéri sportolásnál, hideg, nedves időben kempingezés,
vadászat, horgászás során; szépségápolásnál, és még számos területen.
Előnye, hogy elektromosságtól függetlenül alkalmazható, valamint a regenerálás során felülete
fertőtlenítődik a forró vízben.
Hogyan működik (Magic-Therm)?
Indítás
A belül úszó körlemezkét ujjaink közé fogva néhányszor megpattintjuk, föl-le hajlítjuk, mire a
folyadék fehéren kristályosodni kezd, és tartalma felmelegszik kb. 50°C-ra. Miközben a folyadék
kikristályosodik, előnyös, ha a termékhez kapható hőszigetelő-rögzítő tokba helyezzük, majd tegyük
a melegíteni kívánt testrészre. A meleg Magic-Therm tasak a külső hőmérséklettől és a
hőszigeteltségtől függően 0,5-1,5 óra alatt fokozatosan hűl le.
Regenerálás
Tegyük a kihűlt, megkeményedett Magic-Therm terméket vízzel teli fazékba (célszerű az edény
alját, oldalát egy darab textíliával kibélelni, hogy ne éghessen oda). Forraljuk a vizet -- kb. 15-20 perc
-- míg a Magic-Therm tasakban levő fehér kristályok teljesen feloldódnak, és átlátszó folyadékká
válik ismét. Kivéve a fazékból, kihűlés után a tasak bármikor újra felhasználható. Amennyiben a
regenerálást túl korán befejezi, és nem alakult át maradéktalamul az összes kristály folyadékká,
akkor a kihűlés közben ismét kikristályosodik (meg kell ismételni a regenerálást).
TILOS mikrohullámú sütőben regenerálni!
Alkalmazási területek
Gyógyászat
Reumatikus végtagi- és derékfájás, fülfájás, menstruációs görcsök, izomhúzódás enyhítésére,
hidegrázás, keringési zavarok ellen továbbá olyan esetekre, amikor az orvos "dunsztkötéses"
borogatást javasol.
Sport és Pihenés
Ideális megoldás megfázás, meghűlés megelőzésére szabadtéri sportoknál (síelés, korcsolyázás,
szánkózás), motorozáskor, kempingezéskor, a vadászat, horgászás hosszú órái alatt hűvös, nedves
időben.
Kozmetika
Felmelegítve elősegíti a kozmetikában alkalmazott arcpakolások bioaktív anyagainak gyorsabb
felszívódását. Sokkal kényelmesebb, mint a korábban ezen a területen alkalmazott elektromos, vagy
gőzölő eszközök, ráadásul nem tud megégetni, mert hőmérséklete nem emelkedik 52 fok fölé.
Műszaki és háztartási területek
Könnyen használható eszközök felmelegítésére vagy melegen tartására, ami lehet egy gépkocsi
olajszűrője vagy egy cumisüveg. Gyakran használják hőpalack helyett ágyak előmelegítésére.
Veszélytelen
A Magic-Therm tasak tartalma Nátrium-acetát vizes oldata, mely nem mérgező, nem
egészségkárosító. Ha kilyukad, többé nem használható, tartalma azonnal kikristályosodik, és a
kristályok könnyen eltávolíthatók, ruhából szokásos módon kimosható. Ha bőrre vagy szembe kerül,
egyszerűen mossuk le vízzel.
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01_Mini

Hőtasak, Magic-Therm

955 Ft

02_Kör, Kocka, Szív

1 055 Ft

03_Kéz-Térdmelegítő

1 590 Ft

04_Derékmelegítő

3 720 Ft

05_Talp S (32-35)

1 530 Ft

05_Talp M (36-39)

3 150 Ft

05_Talp L (40-43)

3 400 Ft

05_Talp XL (44-46)

3 720 Ft

06_Maszk

3 400 Ft

07_Nyakmelegítő

3 990 Ft

tel: +36 1 278 2756
fax: +36 1 700 1001
mobil:+36 30 940 7734

www.hanex.hu
2016.12.21.

Hőtasak, Magic-Therm

08_Ülőpárna 30x25 cm

4 360 Ft

09_Fül tok

1 290 Ft

10_Kéz-Térd tok

1 290 Ft

11_Derék tok

4 460 Ft

12_Nyak tok

3 620 Ft

(csak tok, a képen zöld)

13_Ülőpárna tok
(csak tok, a képen zöld)

Lehetőség van reklámfeliratok
elhelyezésére, emblémázásra

4 150 Ft
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