Para 3 Períodos Menstruais

Banda Menstrual®

Porque funciona a Banda Menstrual®

Cada embalagem individual contém duas
bandas neuromusculares pequenas que se
aplicam na zona abdominal e uma banda
maior para as costas.

A Banda Menstrual é uma banda que possui
uma elasticidade semelhante à da nossa pele.

A sua aplicação é simples, graças ao corte
central do papel de cada banda que facilita a
remoção da mesma.

Dores Menstruais
Muitas mulheres nos dias que antecedem ou
durante o período menstrual sofrem desconforto
como: dor abdominal, dor de costas, dor de
cabeça e inclusivamente náuseas e vómitos.

Para uma aplicação ótima, é importante,
sempre que possível evitar tocar na camada
adesiva.
Para facilitar, o papel pode dobrar-se
formando duas abas que permitem colá-lo à
pele sem tocar na camada adesiva.

A sua aplicação correta estimula as
terminações nervosas da pele diretamente
relacionadas com o útero.
Utilizando os reflexos normais do corpo, desta
forma completamente natural, atua sobre o
útero, relaxando-o e produzindo efeitos
benéficos: as dores abdominais diminuem e
outros incómodos como náuseas ou dores de
cabeça geralmente desaparecem com a
aplicação desta banda.

Para o alívio
das dores
menstruais

Para 3 Períodos Menstruais

Com a Banda Menstrual estes sintomas são
aliviados de forma natural e rápida, normalmente
em menos de uma hora.
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Os efeitos positivos da Banda
Menstrual®

Quando aplicar a Banda
Menstrual®

Os incómodos desagradáveis da menstruação
serão diminuídos em aproximadamente meia
hora ou uma hora depois de aplicar a banda.
Se tem poucos sintomas SEM a banda estes
desaparecerão COM a banda.

A Banda Menstrual pode aplicar-se ao
aparecerem os primeiros sintomas menstruais,
que podem ser uns dias antes do
aparecimento da menstruação.

Se tem grandes incómodos SEM a banda,
estes diminuirão bastante até um nível
aceitável COM a banda.
A Banda Menstrual não só tem um efeito positivo sobre as dores abdominais, mas também
sobre as náuseas e dores de cabeça.

Advertência

“Leia atentamente as instruções antes de
aplicar a banda menstrual ”

Para conseguir um resultado ótimo, é muito
importante a aplicação correta da Banda
Menstrual.
Um uso incorreto pode atuar de forma
negativa na aplicação e inclusivamente causar
irritação.
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 Atua rapidamente
 É hipoalergénica
 Não contém medicamentos
 Rápida recuperação do equilíbrio natural do corpo

