
Akupressursæt
Velgørende afslappende og 
massageeffekt for din hud

PRIKKENDE VELVÆRE PRIKKENDE VELVÆRE

Mål måtte:
74 x 42 x 2 cm  
(L x B x H)

Mål pude:
37 x 15 x 10 cm  
(L x B x H)

Mål måtte:
74 x 42 x 2 cm  
(L x B x H)

Mål pude:
37 x 15 x 10 cm  
(L x B x H)

• Øger velvære

• Understøtter afslapning efter  
en travl dag

• Læg dig ned, og slap af

• Sættet består af en akkupressurmåtte,  
en akkupressurpude og en bæretaske

• Materiale: 100% bomuld  
måtten og puden
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Hvordan anvendes akkupressursættet?

• Læg måtten/puden på din seng eller et blødt underlag og ikke på det 
hårde gulv

• Benyt en t-shirt i starten, senere kan du undlade det, hvis du vil

• Læg dig forsigtigt og langsomt på måtten/puden

• Med benene trukket op virker måtten endnu mere intensivt

• Læg dig afslappet på måtten/puden, og træk vejret dybt

• Den dejlige kriblende fornemmelse forvandler sig i løbet af nogle få  
minutter til et behageligt tryk

• Når du gerne vil afslutte anvendelsen, skal du sætte dig forsigtigt  
og langsomt op

• Efter ca. 2 ugers brug kan dit personlige velvære være øget

Anvendelseseksempler:

BEMÆRK! Uegnet til småbørn. 
Til børn må produktet kun anvendes under opsyn af en voksen.
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