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Naturally alleviate physical discomfort and stress! 

ALLEVI8 PRO temporarily relieves and soothes 

tension, soreness, and stiffness, so you can relax. Our 
advanced, naturally infused adhesive patches deliver 

fast-acting, concentrated natural relief and a 

comforting aroma all day or night. 

Don’t let an achy body slow you down! Get relief 

when and where you need it most. When applied to 

the skin, ALLEVI8 PRO provides targeted support for 

muscle and joint tension and help reduce 

uncomfortable stiffness and soreness. Plus, the 
soothing effect helps promote stress relief, comfort, 
and relaxation.  

ALLEVI8 PRO is specially formulated to provide a safe, 

natural solution for physical discomfort and stress 

without the negative side effects that come from 
using products with harmful or toxic ingredients. The 
biodegradable plant-based adhesive patches are 

infused with a powerful blend of aromatic, healing 

herbs with beneficial health properties. ALLEVI8 PRO 
redirects the body’s own heat and energy to the areas 

on which the patch is applied, naturally amplifying 

relief and comfort. 

BENEFITS MAY INCLUDE:

• Deliver Fast-Acting, Concentrated 

    Natural Relief

• Soothe Tense, Tired Muscles and 

    Sore, Stiff Joints
• Temporarily Relieve Discomfort 

    from Aches and Soreness

• Promote Stress Relief, Comfort, 

   and Relaxation

PRODUCT DETAILS:

• Fast-Acting, Naturally Infused 

   Adhesive Patches

• Formulated by Dr. Minsoo Kim

• Redirects the Body’s Thermal 

   Energy to Support Healing

• Infused with Aromatic Herbs

• Easy and Convenient to Use  

    At Home or On The Go

Naturally Alleviate

Discomfort & Stress!

NATURALLY INFUSED ADHESIVE PATCHES

Fast-Acting Relief & Comfort
ALLEVI8 PRO

פועלות במהירות להקלה על כאב

מדבקות מועשרות ברכיבים טבעיים

מקלות באופן טבעי על כאבים, חוסר נוחות  ומתח בגוף!  
כאבים  ומרגיע מתחים,  זמני  באופן  מקל   ALLEVI8 PRO
ונוקשות, כך שתוכלו להרפות ולהירגע. המדבקות המתקדמות 
מהירה  הקלה  מספקות  טבעי  באופן  המעושרות  שלנו, 
או  היום  כל  במשך  ומרגיעה  מנחמת  ארומה  עם  וממוקדת 

הלילה. 

על  הקלו  החיים שלכם!  קצב  את  להאט  לכאבים  תתנו  אל 
על  מדביקים  כאשר  הכי זקוקים.  שאתם  והיכן  מתי  הכאבים 
שרירים  למתח  ממוקדת  תמיכה  מספק   ALLEVI8 PRO ,העור
ומפרקים ומסייע בהפחתת נוקשות, אי נוחות וכאבים. בנוסף, 

האפקט המרגיע עוזר לקדם הפגת מתחים, נוחות ורגיעה. 

ALLEVI8 PRO נוצר במיוחד כדי לספק פתרון בטוח וטבעי לאי 
נוחות גופנית ולמתח ללא תופעות הלוואי השליליות הנובעות 
משימוש במוצרים עם מרכיבים מזיקים או רעילים. המדבקות 
בתערובת  מלאות  בסיס צמחי,  על  הן  המתכלות שלנו, 
תכונות  עם  ומרפאים  ארומטיים  תיבול  עשבי  של  עוצמתית 
החום  את  מחדש  מפנה   ALLEVI8 PRO .בריאותיות מועילות
והאנרגיה של הגוף עצמו לאזורים בהם מודבקת המדבקה, מה 

שמגביר באופן טבעי הקלה ונוחות.

המוצר עשוי לסייע בדרכים הבאות: 

לספק הקלה טבעית, מהירה וממוקדת •
להרגיע שרירים מתוחים, עייפים •

ומפרקים כואבים ונוקשים 
הקלה זמנית על אי נוחות מכאבים •

ומחושים 
לקדם הפגת מתחים, נוחות והרפיה •

    מידע על המוצר: 
מדבקות מועשרות ברכיבים טבעיים •

מהירות פעולה  
פותח ומיוצר על ידי ד"ר מינסו קים  •
מפנה מחדש את  אנרגיית החום של •

הגוף  לתמיכה בריפוי 
• מועשר בעשבי תיבול ארומטיים 

• קל ונוח לשימוש בבית או בנסיעות

מקלות באופן טבעי 
על אי נוחות ומתח!

- למידע נוסף אנא צרו קשר עם האדם ששיתף איתכם במידע הזה -

ולתחושת נוחות
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PRODUCT DETAILS 

Capsaicin, Korean Red Ginseng, 

Ginger. This product is latex free.

IngredientsAPPLICATION INSTRUCTIONS:
• Clean and dry the area of skin where the 
   patch is to be applied. 
• Peel off the backing and apply adhesive side 
   directly to the skin.
• Smooth out any wrinkles or air pockets. 
• After applying, wash hands with soap.
• To remove, gently peel off and discard.

RECOMMENDED USE:
• Each patch is single use only.  
• Only use one patch within a 24-hour period.
• Do not use for more than 7 days in a row. 
• For external use only.
• Can be worn on any part of the body except 
   head and face. 
• Do not apply to wounds and/or damaged or  
   sensitive skin.
• Not intended for use with creams or oils.

CAUTIONS:
• Not intended for use by anyone under age 12.
• If pregnant or breastfeeding, consult a 
   physician prior to use.
• May cause minor skin irritation or burns.
   Stop use if excessing burning.
• May remove hair when removed.

STORAGE: Store in a dry place away from direct 
sunlight.

MADE IN KOREA

These statements have not been evaluated by the Food and 
Drug Administration. This product is not intended to 
diagnose, treat, cure, or prevent any disease.  

Individual results will vary.

ALLEVI8 PRO
Relief Patches

Formulated by Dr. Minsoo Kim

מדבקות להקלה על כאב

מידע על המוצר
הוראות שימוש: 

 נקו ויבשו את אזור העור שבו יש להדביק את המדבקה. •
 הורידו את הנייר בגב המדבקה ועם הצד הדביק •

     הדביקו ישירות על העור. 
 החליקו את כל הקימטוטים או כיסי האוויר. •
 לאחר הדבקה של המוצר יש לשטוף ידיים בסבון. •
 להסרה, יש לקלף בעדינות ולהשליך לפח. •

שימוש מומלץ: 
 כל מדבקה היא לשימוש חד פעמי בלבד. •
 השתמשו רק במדבקה אחת בתוך פרק זמן של 48 שעות. •
 לשימוש חיצוני בלבד. •
 ניתן להדביק על כל חלק בגוף למעט ראש ופנים. •
 אין להדביק על פצעים ו/או עור רגיש או פגום. •
לא מיועד לשימוש עם קרמים או שמנים. •

אזהרות: 
לא מיועד לשימוש לילדים מתחת לגיל 12. •
בהריון או בהנקה יש להתייעץ עם רופא לפני השימוש. •
עלול לגרום לגירוי קל או כוויות בעור. •

    הפסק את השימוש במקרה של צריבה יתרה. 
יכול להסיר שיער בעת הסרה. •

אחסון:  
יש לאחסן במקום יבש הרחק מאור שמש ישיר. 

MADE IN KOREA

הצהרות בעלון זה לא נבדקו על ידי מינהל המזון והתרופות של 
  .(FDA) ארה"ב

המוצר אינו מיועד לאבחן, לטפל, לרפא או למנוע מחלות כלשהן. 
התוצאות עשויות להשתנות מאדם לאדם. 

רכיבים
קפסאיצין, ג'ינסנג קוריאני אדום, ג'ינג'ר. 

מוצר זה נטול לטקס.

 פותח ומיוצר על ידי ד"ר מינסו קים
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