
Termo vrecko, TermoKlik 
 

fax: +36 1 700 1001 

 

Čo je tento zázrak (Termo vrecko, TermoKlik)? 

Umožňuje nám zobrať si príjemné teplo všade tam, kam potrebujeme. Kryštalizovaním tekutiny vo vnútri 
vrecúška sa uvoľní veľké množstvo tepla. Kryštalizáciu môže užívateľ hocikedy spustiť. Po použití je 
jeho regenerácia jednoduchá a rýchla, viacnásobne použitelná. 
 
Možnosti využívania produktu sú v rozličných sférach: v lekárstve (na zmiernenie reumatických bolestí 
končatín a dolnej časti chrbta, bolesti ucha, bolesti pri natiahnutí svalov); v turistike (zimné športy, 
kempovanie v chladnom počasí, poľovníctvo, rybárstvo),  v kozmetike a v mnohých ďalších oblastiach. 
Výhodou tohto produktu je jeho využitie bez prívodu elektriny, ako i jeho dezinfekcia pri regenerácií v 
horúcej vode. 

Ako funguje (TermoKlik)?   

Spustenie: 

Kruhovú platňu nachádzajúcu sa vo vnútri vrecka ohneme, včom sa tekutina začne kryštalizovať a 
jeho obsah sa nahreje cca na teplotu 50°C. Popri kryštalizácii je výhodné produkt vložiť do 
tepelnoizolačného púzdra a následne ho priložiť na želané miesto. Teplé TermoKlik vrecko sa 
postupne ochladzuje v závislosti od vonkajšej teploty v trvaní od 1/2 do 1 hodiny. 

Regenerácia: 

Vložme vychladnuté, stuhnuté TermoKlik vrecko do hrnca s vriacou vodou (doporučujeme okraje a 
spodok hrnca obaliť textíliou, aby sa nám produkt nemohol pripáliť). Varíme vodu cca 15-20 minút, 
kým sa biele kryštály v TermoKlik vrecku rozpustia a premenia sa naspäť na priehladnú tekutinu. Po 
vychladnutí TermoKlik vrecka je produkt znovu a znovu používateľný. V prípade, že sme 
regeneráciu prerušili v čase pred celkovou premenou kryštálov na tekutinu, tak sa pri ochladzovaní 
vrecúško opäť skryštalizuje (treba zopakovať regeneračný proces). 

ZÁKAZ regenerovať produkt v mikrovlnnej rúre!! 
 
Oblasti využívania 

Lekárstvo: 

Zmiernenie reumatických bolesti končatín a dolnej časti chrbta, bolestí ucha, menštruačných bolestí, 
bolesti pri  natiahnutí svalov, v prípadoch problému s krvným obehom a v prípadoch, keď lekár 
doporučuje teplý zábal. 

Šport a relaxácia: 

Ideálne riešenie na zabránenie prechladnutia, podchladenia pri zimnom športovaní (lyžovanie, 
korčulovanie, sánkovanie), pri riadení motocikla, kempovani, poľovníctve a rybárčení v chladnom 
prostredí. 

Kozmetika: 

Teplom napomáha v kozmetike k vstrebávaniu bioaktívnych látok v pleťovom zábale. Tento spôsob 
je oveľa pohodlnejší, než doteraz v tejto oblasti aplikované princípy. Navyše nedokáže popáliť 
pokožku, pretože sa jeho teplota nezvýši nad 52°C 

Oblasť techniky a domácnosti: 

Ľahko použiteľný na zohrievanie alebo udržiavanie tepla ľubovoľných predmetov, čo môže byť 
kojenecká fľaša, resp. olejový filter motorového vozidla. Častokrát sa využíva na vyhrievanie postelí. 

Bezpečnosť 

Obsah TermoKlik vrecka je vodný roztok octana sodného, ktorý nie je jedovatý, neobsahuje zdraviu 
škodlivé látky. Ak sa vrecúško vyderaví, stane sa nepoužívateľným, jeho obsah sa vykryštalizuje. Pri 
styku s okom, resp. pokožkou jednoducho opláchneme vodou. 

01_Mini ................................... 4 €  
02_Circle, heart, square ......... 7 €  
03_hand-kneewarmer ............. 8 €  
04_waistwarmer ................... 15 €  
05_feet S (32-35) .................... 9 €  
05_feet M (36-39) ................. 13 €  
05_feet L (40-43) .................. 14 €  
05_feet XL (44-46 ................. 14 €  
06_mask ............................... 20 €  
07_neckwarmer .................... 21 €  

08_sittingcushion 30x25 cm .....................................17 €  
09_ear case ................................................................ 5 €  
10_hand-knee case .................................................... 7 €  
11_wast case ............................................................18 €  
12_neck case (only case-green on the picture) .......18 €  
13_sitting cushion case ............................................17 €  
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