Komu je masážny prístroj TVS určený:
•
•
•
•
•
•

cestujúcim na dlhších cestách
osobám so sedavým zamestnaním
osobám so syndrómom studených nôh
osobám s poruchami obehového systému
osobám s poruchami hybnosti končatín
seniorom

Aktivácia žilného systému pri dlhších
cestách a pri sedavom zamestnaní

ODDYCHUJte s Travel Varix SYSTEM!

TRAVEL
VARIX
SYSTEM

Pracuje až 6 hodín na jedno nabitie.
So svojím elegantným vzhľadom ho
môžete nosiť kamkoľvek a použiť
kdekoľvek.

Nedajte trombóze šancu!
Schválené štátnym
ústavom pre kontrolu
liečiv ako zdravotná
pomôcka pod reg.č.
SK/10/0166

Výrobca:
ZADAKO, spol. s r.o.
Segnáre 17
841 03 Bratislava
Slovakia
www.zadako.sk
sales@zadako.com
cesta autom

cesta vlakom

cesta lietadlom

dlhé sedenie
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Jeho skvelé masážne
účinky ocenia vodiči, ľudia
so sedavým zamestnaním
a všetci s poruchami
obehového systému.

Aj nohy
potrebujú
oddych...

Je taký skladný, že ho môžete mať vždy so sebou.

Profesionálne, prenosné masážne zariadenie

Profesionálne, prenosné masážne zariadenie

www.opuchnutenohy.cz

www.tazkenohy.sk

www.varix.sk

TRAVEL VARIX SYSTEM - TVS
Travel varix system je univerzálne
profesionálne masážne zariadenie určené
pre všetky vekové kategórie.
TVS je jednoduché originálne riešenie
prevencie tzv. ťažkých nôh.

Ako tVS funguje?
TVS podporuje obeh krvi a lymfy v spodnej
časti nôh tesne nad členkom. Jemné nafukovanie
a vyfukovanie masážneho vankúšika, pracujúce v
cykloch jemne tlačí na žilné kapiláry, spôsobuje
masáž a tým zmierňuje napätie svalstva.
Napomáha správnej obnove činnosti svalov po
najrôznejších zraneniach, dlhodobej nehybnosti
končatín, či zmierňuje dôsledky pôsobenia starnutia.

Tri stupne kompresie, ciachované v laboratóriu,
zaručujú požadovaný efekt a nahrádzajú rôzne typy
kompresných návlekov.
Nehybné sedenie so zvesenými a pokrčenými nohami
významne spomaľuje prúdenie v hlbokých žilách,
znižuje prirodzené napätie lýtkových svalov, to vedie
k ďalším návalom žilnej krvi, vzrastá jej zrážanlivosť
a tým aj riziko tvorby trombu, ktoré stúpa s vekom,
ďalšími chorobami, pri užívaní hormonálnych
prípravkov.
Tromb je krvná zrazenina , ktorá sa hromadí pod
chlopňami žily z uvedených príčin. Zrazenina krvi je
zvlášť nebezpečná, hrozí jej odtrhnutie a vzniká tzv.
embólia, čo môže ohroziť život postihnutého.

•
•
•
•
•

uvoľňuje napätie svalstva
podporuje krvný obeh
zabezpečuje relaxačné tlakové masáže
napomáha zmierniť únavu a bolesť svalov na nohách
okamžité použitie
normálna
žila

Príklady možného použitia:
• príznaky ťažkých nôh
• zmiernenie lymfatických opuchov
• povzbudenie krvného obehu v
končatinách
• pacienti s kŕčami svalstva
• pacienti s poruchami hybnosti
končatín

www.opuchnutenohy.cz

kŕčová
žila

UPOZORNENIE
Tehotné ženy a diabetici by sa mali pred použitím
masážneho zariadenia poradiť s lekárom.

www.tazkenohy.sk

www.varix.sk

