
 Použitie Keshe pásu na úľavu od bolesti: 

vhodný pre veľkosti pása: 89cm -115cm.

“Helping to bring the 
body back to balance 
naturally.” 

- MT Keshe

KFSSI Pain Pad
RÝCHLA PRÍRODNÁ ÚL’ AVA 
OD BOLESTI

Použitím plazmovej technológie, ktorá je založená na interakcii 
magneticko-gravitačného poľa, pás vyžaruje plazmové polia, 
ktoré prenikajú kožou do hĺbky až troch centimetrov a 
pomáhajú vrátiť organizmus späť do rovnováhy.  
Pri svojom unikátnom ergonomickom dizajne, ktorý sadne ako 
šitý na mieru si teraz môžete vychutnávať pohodlie a pocit 
zdravia veľmi rýchlo. Keshe pás je vyrobený z pružného 
materiálu, ktorý sa dokonale prispôsobí Vášmu telu.

• ZNIŽUJE BOLESŤ SVALOV, ŠLIACH  A  ŠĽACHOVÉHO  
   PUZDRA PRI AKÚTNOM AJ CHRONICKOM ZÁPALE
• TLMÍ AKÚTNU AJ CHRONICKÚ BOLESŤ CHRBTA
• UDRŽUJE CHRBTICU V SPRÁVNEJ POLOHE 
• JE ÚČINNÉ NA BOLESŤ ZÁPASTIA  PRI SYNDRÓME 
   KARPÁLNEHO TUNELA 
• UĽAVUJE PRI ÚRAZOCH KOSTÍ A SVALOV
• ZMIERŇUJE BOLESTI KOLIEN
• DYNAMIZUJE OBNOVU BUNIEK A TKANÍV
• ZLEPŚUJE CIRKULÁCIU KRVI
• KORIGUJE KRVNÝ TLAK
• POZITÍVNE OVPLYVŇUJE PRI SYNDRÓME 
   PREŤAŽENIA ORGANIZMU 
• POMÁHA PRI AKÚTNEJ AJ CHRONICKEJ ÚNAVE

SAK plus, s.r.o.
Majerská cesta 8/A, 974 01 Banská Bystrica, Tel. 048 / 429 90 55 



KFSSI PAIN PAD Generátor Plazmovej Energie

NÁVOD NA POUŽITIE

1) aplikujte na postihnuté oblasti 1-2 hodiny denne, maximálne raz až dvakrát denne.
2) umývanie: ručne opláchnite vodou  (teplou maximálne 30 stupňou Celzia) a tekutým mydlom.

Bezpečnostné opatrenia
- udržujte ďalej od kovových predmetov
- udržujte ďalej od zdrojov elektromagnetizmu (rádio, TV, mobil, PC, atp.).

Neaplikujte na:
- oči a oblasti okolo očí
- neurologickú časť lebky (mozog)
- oblasť hrudníka pri srdci
- na kardiostimuláty
- na oblasti kovových alebo elektrických implantátov
- ložiská infekcie
- pri vysokej teplote
- pri otvorených ranách
- tehotným a dojčiacim ženám

Vyrobený je z nylonu so zatváraním na suchý zips, pás na bolesť nemá žiadne pohyblivé časti, 
alebo batérie, čo ho robí ľahkým, trvácnym a jednoduchým na nosenie a tiež rýchlo snímateľným.

Ďalšie informácie dostupné na: keshefoundation.org/magravs


