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WKŁADKA DO NOSA NA CHRAPANIE-PRZECIW CHRAPANIU,ANTYCHRAPACZ

Cena : 9,50 zł
Nr katalogowy : 56
Dostępność : Dostępny
Stan magazynowy : bardzo wysoki
Średnia ocena : brak recenzji

"Chrapanie to wibracja języczka i podniebienia miękkiego podczas wdechu.
Najczęściej występuje podczas snu.
Choć nie zagraża życiu, może być objawem groźnego bezdechu sennego.
Chrapanie może utrudniać sen osobie dotkniętej tym problemem i innym, śpiącym w pobliżu.
Ocenia się, że około 30% dorosłych ludzi chrapie.
Przyczyną chrapania jest utrudniony przepływ powietrza przez drogi oddechowe,
co powoduje turbulencje wprawiające podniebienie i języczek w drgania.

Utrudnienia te mogą wynikać z alergii (obrzęk ścian dróg oddechowych), otyłości (ucisk tkanki tłuszczowej na gardło)
lub osłabienia mięśniówki gardła.

Wkładka do nosa wielokrotnego użytku

SNORECURE

w większym stopniu niż klipsy donosowe rozszerza nozdrza,
opóźniając przy tym wystąpienie oddychania ustno-nosowego.
-doskonale udrażnia zatkany nos
-jest niezwykle lekka,miękka i prosta w użyciu
-zmniejsza poranne zmęczenie z niewyspania
-wspomaga leczenie chrapania nosowego* i bezdechu
*na innej naszej aukcji kupisz aparat przeciwko chrapaniu gardłowemu

*więcej niż 75% klientów ocenia działanie wkładek jako skuteczne
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Dla kogo zalecana jest wkładka SNORECURE?
*osobom ze skrzywioną przegrodą nosową,chorym na astmę oraz
cierpiącym na zespół obturacyjnych bezdechów podczas snu.
*osobom chrapiącym:
wkładka zmniejsza opór powietrza,poprawiając w ten sposób wentylację
i zwiększając dopływ tlenu do organizmu,co poprawia jakość Twojego snu oraz
powoduje to,że w końcu wstajesz rano wypoczęty!
Całkowicie nieszkodliwa,nie jest lekiem;lekka i miękka,wykonana z silokonu medycznego,
a przez to mniej uciążliwa podczas snu (w przeciwieństwie do twardszych klipsów).
*sportowcom:
Przy zwiększonym obciążeniu fizycznym większość osób automatycznie przestawia się
z oddychania nosowego na ustno-nosowe.
Wkładka rozszerzając nozdrza moze przedłużyć oddychanie wyłącznie nosowe
przy zwiększonym obciążeniu.
Jest to korzystne dla sportowców, którzy dzięki niej odczuwają mniejszą suchość
w gardle i krtani i tracą mniejszą ilość wody, co jest niezwykle istotne
w wielu dyscyplinach sportowych.

Opakowanie zawiera:
1 wkładkę przeciw chrapaniu (1szt.,bez opakowania zbiorczego)
w 2 rozmiarach do wyboru:

M-rozmiar preferowany dla kobiet
XL-rozmiar preferowany dla mężczyzn
Prosimy o wpisanie rozmiaru wkładki w wiadomości dla sprzedającego-w przeciwnym razie wyślemy wkładkę wybraną losowo.
W razie braku któregoś z rozmiarów pojawi się taka informacja pod aukcją.

Przeciwwskazania:
*bezdech senny umiarkowany lub silny
*stosowanie u dzieci do lat 18

Sposób użycia:
Przed każdorazowym użyciem umyć w ciepłej wodzie z mydłem,
osuszyć i włożyć do czystych otworów nosowych.
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