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Idrottsskador
ThermotexTM produkter jobbar alla med infraröd värme, där vävnader på ett ofarligt sätt långsamt
värms upp. Det leder till ökad blodcirkulation på aktuellt område. Med blodet, som är kroppens
"återuppbyggnads"-verk, fraktas slagprodukter bort och kroppen försöker att förnya celler och andra
byggstenar i aktuellt område. Du påskyndar alltså kroppens naturliga läkningsprocess och ger
samtidigt tillfällig lindring av smärta etc.
Gör som professionella idrottsmän/kvinnor mm gjort i årtionden, behandla dig själv dagligen och se
resultat mycket snabbare.
ThermotexTM produkter är ett utmärkt komplement till annan professionell behandling,
sjukgymnaster, kiropraktor, naprapat mm. De kan också användas fristående vid akuta besvär eller i
förebyggande syfte. De är gjorda för hemmabruk och kan enkelt tas med på resan. Du kan t ex se på
TV när du ger dig själv behandlingen. På grund av ökade träningsdoser så ökar risken för
överbelastningsskador av olika slag. Du kan därför efter hårda träningspass använda ThermotexTM
produkter för att öka kroppens återhämtning och minska risken för skador.

Krämpor och åkommor
Beroende på dit aktuella tillstånd kan ThermotexTM olika produkter öka dit välbefinnande. En del
personer kan minska sin smärt-medicin tack vare att man istället utnyttjar Thermotex som tillfällig
smärt lindring. Allt beror på dit aktuella tillstånd och du skall alltid rådfråga professionella läkare
innan du provar nya behandlingsformer.
De flesta smärt-mediciner "filtrerar bort" kroppens smärtsignaler till hjärnan, vilket gör att kroppen
inte upplever smärtan, medicinen angriper symptomen och inte orsaken till smärtan.
Goda resultat har åstadkommits på bland annat lindriga former av reumatism, ledvärk och stelhet.

Frågor och svar om ThermotexTM
Vad är ThermotexTM?
Det är ett praktiskt och mobilt självbehandlingssystem som du kan använda hemma, på kontoret,
medan du kör bil, på semestern etc. Det ger dig effektiv tillfällig smärtlindring på aktuellt område
när du behöver det. Det är ett utmärkt komplement till annan professionell behandling från
sjukgymnast, kiropraktor, naprapat mm.
Hur arbetar ThermotexTM produkter?
Produkterna jobbar med infraröd värme för att ge djupgående värme för att tillfälligt ge
smärtlindring åt akut eller kronisk smärta. Samtidigt påskyndar de kroppens naturliga
läkningsprocess.
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Med hjälp av infraröd värme, värms vävnader på ett ofarligt och långsamt sätt upp, vilket leder till
ökad blodcirkulation på aktuellt område. Med blodet, som är "återuppbyggnads"-verket i kroppen,
fraktas slagprodukter bort och kroppen försöker at förnya celler och andra byggstenar i aktuellt
område. Du påskyndar alltså kroppens naturliga läkningsprocess och ger tillfällig lindring av smärta.
Är det säkra produkter?
Infraröd värme har länge används av kiropraktorer, naprapater och sjukgymnaster för att öka
blodcirkulationen mm. Det är en ofarlig behandling som naturligt absorberas av kroppen.
Thermotex är registrerade medicinska produkter hos Kanada:s och USA:s motsvarighet till
Socialstyrelsen. Produkterna är naturligtvis CE-märkta. Det är 1-års garanti på produkterna
Är det någon skillnad mellan vanliga värmedynor och ThermotexTM?
Ja, Thermotex ger en djupgående behandling, upp till ca 5 cm har tester visat. Vanliga värmedynor
ger vanligtvis bara ytlig behandling, ca 2-3 mm.
Thermotex arbetar mellan 40-45 grader medan vanliga värmedynor ofta arbetar över 55 grader. Det
är anledningen till varför Thermotex varken bränner eller torkar ut din hud, vilket ofta händer med
vanliga värmedynor.
På vilket sätt kan Thermotex produkter hjälpa mig?
De kan hjälpa dig att korta ned din rehabiliteringstid, högst avsevärt i många fall. Beroende på ditt
aktuella tillstånd så kan vissa personer minska sin smärt medicin tack vara att man istället utnyttjar
Thermotex som tillfällig smärt lindring. Vi ger dig alltid 30-dagars-Nöjd-eller-Pengarna-tillbakaGaranti, det enda du behöver betala är frakten tur-och-retur (från 170:-) resten betalar vi tillbaka.
Kan vem som helst använda produkterna?
Vet man med sig själv att man har vissa kroppsliga problem och åkommor skall man alltid först
rådfråga en professionell läkare av något slag innan man provar nya behandlingsformer.
Normalt om man inte har några speciella fysiska problem eller gjort speciella medicinska ingrepp så
är produkterna helt ofarliga. Thermotex ger ofarlig, icke beroende framkallande smärtlindring utan
bieffekter.
Nämn några vanliga problem som Thermotex produkter kan korta ned rehab tiden eller
lindra mot?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nackproblem pga monotona arbetsställningar, överbelasning av muskler och senor
Reumatism, lindriga former och stela leder och muskler
Karpaltunnelsyndrom
Överspänningar i senor och muskler
Muskelkramper och spasmer
Överbelastning av ryggen
Olika lindriga problem med knä-leden eller axel-leden
Inflammationer (typ hälsene-inflammationer eller slemsäcks-inflammationer)
Bristningar, sträckningar
Golfarmbåge eller Tennisarmbåge
med mera ...
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Har jag någon nytta av produkterna även om jag inte har någon åkomma eller skada?
Ja, fungerar utmärkt efter ett tungt träningspass eller som uppvärmning av stela leder och muskler
på morgonen, före stretching av stela leder eller om du vill förbättra återhämtningen av vissa
muskler i kroppen etc.
Extra Pro: telefon/fax: 0612-104 45, Hemsida: www.thermotex.se E-butik: www.shoppingiq.se
Vi säljer också ledande peak performance produkter, andra hälsoprodukter, golfprodukter,
tennisprodukter
Se prislistan på nästa sida för mer information.
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Priserna gäller tills vidare, alla priser är inklusive moms. Tel: 0612-104 45, www.thermotex.se
Vi ger alltid 30-dagars-Nöjd-eller-Pengarna-tillbaka-Garanti på Thermotex-produkter, du
betalar bara frakten tur-och-retur på produkten du returnerar till oss (från 170:- tur och retur), resten
betalar vi tillbaka till dig. Tillkommer Frakt + eventuellt Postförskottsavgift på priserna.
Produkter för rehabilitering och förebyggande åtgärder
Allt-i-ett, Platinum 2 895:- (2 316:- utan moms)
En allround produkt som kan användas över hela kroppen. Flexibel
konstruktion som gör att kan kan böjas runt armar och ben mm. Ska man
köpa en produkt så är det denna mångsidiga produkt, som passar hela
familjen. Kan användas direkt mot huden eller utanpå kläder etc.
Axlarna 2 395:- (1 836:- utan moms)
En produkt som speciellt har tagits fram för att behandla både fram- och
baksidan på en axel-led. Kan även användas på andra delar av kroppen.
Kan användas direkt mot huden eller utanpå kläder etc.

Golf/tennis-armbåge 2 395:- (1 916:- utan moms)
En produkt som speciellt har tagits fram för att behandla både golf- och
tennis-armbåge. Kan även användas på andra delar av kroppen.
Kan användas direkt mot huden eller utanpå kläder etc
Handen/handleden 1 495:- (1 116:- utan moms)
En produkt som speciellt har tagits fram för att behandla en handled eller
hand och underarmarna. Fungerar mot bl a karpaltunnelsyndrom.Kan
användas direkt mot huden eller utanpå kläder etc
Knä/Lår/Vad 2 395:- (1 836:- utan moms)
En produkt som speciellt har tagits fram för att behandla benet; knä, lår eller
vaden. Kan även användas på andra delar av kroppen. Kan användas direkt
mot huden eller utanpå kläder etc
Ryggen, Gold 1 795:- (1 356:- utan moms)
En produkt som tagits fram för att behandla stora muskel-grupper som är
plana, fungerar bäst mot ett stol-stöd eller liknande eller bänk, soffa.
Produkten kan inte böjas så den fungerar därför bara till ryggen. Produkten
ger lite kraftigare värme än övriga produkter, på grund av att det är stora
muskelgrupper den behandlar. Kan användas direkt mot huden eller utanpå
kläder etc
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