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1. Informacje ogólne  
Zestaw 12 chińskich baniek próżniowych z końcówkami 
magnetycznymi i pompką! Doskonały pogromca chorób i 
cellulitu. Znacznie wygodniejsze i bezpieczniejsze w 
użyciu niż standardowe, szklane bańki spirytusowe. 
Wysoka jakość wykonania gwarantuje długie i 
bezproblemowe użytkowanie. Sprawdź sam jak łatwo jest 
pozbyć się uporczywego przeziębienia bądź bólów 
reumatycznych. Chińskie bańki to opus magnum 
medycyny naturalnej! 
Cechy produktu:  
• Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości.  
• Chińskie bańki wykonane są z bardzo dobrej jakości 
specjalnego tworzywa, bańki są miękkie i znakomicie się 
zasysają i trzymają na ciele.  
• Są jednym z najlepszych pogromców cellulitu - bańki 
chińskie działają szybko i skutecznie. Jeśli masaże są 
wykonywane prawidłowo, efekty można zauważyć już po 
kilku zabiegach.  
• Łatwe w u życiu: można je przystawić w dowolnie 
położonych punktach ciała - idealne nadają się do 
masażu całego ciała.  
• Odporne na uszkodzenia, bardzo łatwe w czyszczeniu! 
Stosowanie chińskich baniek pomoże w wielu dolegliwościach, 
przykładowo:  
• Bóle zębów i reumatyczne  
• Bóle brzucha i wymioty  
• Zapalenie korzonków  
• Skręcenia i wywichnięcia stawów  
• Przeziębienia i inne infekcje dróg oddechowych  
• Stres i bezsenność 
Specyfikacja:  
• Materiał: tworzywo sztuczne  
• 12 szt. baniek próżniowych różnej wielkości  
• Pompka i wężyk  
• Końcówki magnetyczne  
• Kolor: przezroczyste 

 
 

Wymiary baniek (2x 6):  
• 7,5 cm x 6,5 cm  
• 7 cm x 5,6 cm  
• 6,5 cm x 5 cm  
• 6 cm x 4,4 cm  
• 6 cm x 3,4 cm  
• 6 cm x 3 cm 
 
2. Użytkowanie  
Zasady działania, punkty akupunkturowe oraz dokładny sposób 
użytkowania baniek (w tym przeciwwskazania) zostały opisane na 
obrazkach załączonych w dalszych częściach niniejszej instrukcji 
obsługi! 
3. Uwagi i środki ostrożności  
• Nie wystawiaj baniek oraz akcesoriów na 
bezpośrednie działanie promieni słonecznych, 
wilgoci, kurzu  
oraz dużych wahań temperatury.  
• Przechowuj zestaw w suchych warunkach, w temperaturze pokojowej!  
• Do czyszczenia używać tylko lekko wilgotnej szmatki, 
bez użycia agresywnych detergentów!  
• BEZWZGLĘDNIE STOSUJ SIĘ DO ZALECEŃ INSTRUKCJI OBSŁUGI! 
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