
Acupressuurset
Kalmerend ontspannings- en 
massage-effect voor uw huid

TINTELEND WELZIJN TINTELEND WELZIJN

Afmetingen mat:
ca. 74 x 42 x 2 cm  
(L x B x H)

Afmetingen kussen:
ca. 37 x 15 x 10 cm  
(L x B x H)

Afmetingen mat:
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• Verhoogt uw welzijn

• Ondersteunt uw stressvermindering  
na een hectische dag

• Ontspant uw lichaam tijdens  
het liggen

• Uw set bestaat uit  
een acupressuurmat,  
een acupressuurkussen  
en een draagtas

• Materiaal: 100% katoen  
mat en kussen
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Hoe gebruik ik mijn acupressuurset?

• Leg uw mat/kussen op uw bed of op een zachte ondergrond en niet op 
de harde vloer

• Gebruik een t-shirt in het begin, als u wilt kunt u het later weglaten

• Ga voorzichtig en langzaam op de mat/kussen liggen

• Met aangespannen benen werkt de mat intensiever voor u

• Ga ontspannen op de mat/kussen liggen en adem rustig in

• Het aangename tintelende gevoel verandert in een paar minuten in een 
aangename druk

• Als u wilt stoppen, ga dan voorzichtig en langzaam rechtop zitten

• Na ongeveer 2 weken gebruik kan uw individuele welzijn zijn verbeterd

Voorbeelden van gebruik:

LET OP! Niet geschikt voor kleine kinderen. 
Voor kinderen alleen onder toezicht van een volwassene gebruiken.
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