
TAPASZTALJA MEG AZ ÉLETET MEGVÁLTOZTATÓ ELŐNYÖKET |  RÉSZLETEK A WWW.BEPIC.COM WEBOLDALON

További információért forduljon a 
B-Epic független márkapartnerhez.

Természetesen enyhíti a fizikai kellemetlenségeket és a 
stresszt! Az ALLEVI8 PRO átmenetileg enyhíti és csillapítja a 
feszültséget, a fájdalmat és a merevséget, hogy Ön 
ellazulhasson. Fejlett, természetes anyaggal átitatott 
ragtapaszaink gyorsan ható, koncentrált természetes 
enyhülést és megnyugtató illatot biztosítanak egész nap vagy 
éjszaka. 

Ne hagyja, hogy a fájó test lelassítsa! Szerezzen enyhülést, 
amikor és ahol a leginkább szüksége van rá. A bőrre kenve az 
ALLEVI8 PRO célzottan támogatja az izom- és ízületi 
feszültséget, és segít csökkenteni a kellemetlen merevséget 
és fájdalmat. Ráadásul a nyugtató hatás elősegíti a 
stresszoldást, a kényelmet és a relaxációt.  

Az ALLEVI8 PRO-t kifejezetten úgy állították össze, hogy 
biztonságos, természetes megoldást nyújtson a fizikai 
kellemetlenségekre és a stresszre, a káros vagy mérgező 
összetevőket tartalmazó termékek használatából eredő 
negatív mellékhatások nélkül. A biológiailag lebomló, 
növényi alapú ragtapaszok aromás, gyógyító hatású, jótékony 
egészségügyi tulajdonságokkal rendelkező gyógynövények 
erőteljes keverékével vannak átitatva. Az ALLEVI8 PRO 
átirányítja a test saját hőjét és energiáját azokra a 
területekre, amelyekre a tapaszt felhelyezik, természetes 
módon felerősítve a megkönnyebbülést és a kényelmet.

AZ ELŐNYEI KÖZÉ TARTOZHATNAK:
• Gyorsan ható, koncentrált 
    természetes enyhülést nyújtanak
• Nyugtatja a feszült, fáradt izmokat és 
    a fájó, merev ízületeket.
• Átmenetileg enyhíti a fájdalmak és a 
    fájdalom okozta kellemetlenségeket
• Elősegíti a stresszoldást, a kényelmet 
    és a relaxációt

TERMÉK RÉSZLETEI:
• Gyorsan ható, természetes infúziós 
    ragtapaszok
• Dr. Kim Min-soo által kifejlesztett
• Átirányítja a test hőenergiáját a 
    gyógyulás támogatására
• Aromás gyógynövényekkel átitatva
• Könnyen és kényelmesen használható 
    otthon és útközben is

Természetesen
Enyhíti A Kellemetlen

Érzést És Stresszt!

ENYHÍTŐ TAPASZOK
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TERMÉK RÉSZLETEI

Kapszaicin, koreai vörös ginzeng, 

gyömbér. Ez a termék latexmentes.

TERMÉK RÉSZLETEI
PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ:
• Tisztítsa meg és szárítsa meg a bőrfelületet, ahová a 
    tapaszt fel kell helyezni. 
• Húzza le a hátlapot, és helyezze a ragasztó oldalt 
    közvetlenül a bőrre.
• Simítson ki minden ráncot vagy légzsákot. 
• Alkalmazás után mosson kezet szappannal.
• Az eltávolításhoz óvatosan húzza le és dobja el.

JAVASOLT HASZNÁLATA:
• Minden tapasz csak egyszer használatos.  
• 48 órán belül csak egy tapaszt használjon.
• Csak külső használatra.
• A fej és az arc kivételével a test bármely részén
    viselhető. 
• Ne alkalmazza sebeken és/vagy sérült vagy érzékeny
    bőrön.
• Nem krémekkel vagy olajokkal való használatra szánt.

ÓVINTÉZKEZÉSEK:
• 12 éves kor alatt nem használható.
• Terhesség vagy szoptatás esetén használat előtt
    konzultáljon orvosával.
• Kisebb bőrirritációt vagy égési sérüléseket okozhat.
    Túlzott égés esetén hagyja abba a használatát.
• Eltávolíthatja a szőrzetet, ha eltávolítják.

TÁROLÁS: Száraz, közvetlen napfénytől védett helyen 
tárolandó.

GYÁRTÁSI HELY: KÓREA

Ezeket a kijelentéseket az Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóság nem 
értékelte. Ez a termék nem szolgál betegség diagnosztizálására, 
kezelésére, gyógyítására vagy megelőzésére. 

ALLEVI8 PRO
Enyhítő Tapaszok

TM

Dr. Kim Min-soo Által Kifejlesztett


