THERA°PEARL
EEN NIEUWE GRAAD VAN VERLICHTING
De THERA°PEARL parels combineren de kracht van Warmte- of koudetherapie om
doeltreffend de alledaagse pijn te verlichten.
De technologie THERA°PEARL biedt:
 een flexibel en vervormbaar kompres
 een perfecte aanpassing aan het lichaam

THERA°PEARL Oogmasker
AANBEVOLEN GEBRUIK :
Warm:
Meibomklierproblemen betrokken bij blefaritis (ontsteking van ooglid), droge ogen,
oculaire rosacea, chalazion.
Koud:
Contacteczeem, atopische dermatitis, gezwollen ogen, na ooglidcorrecties, hoofdpijn,
sinusitis.
GEBRUIKSAANWIJZING:
WARMTEtherapie:
Gedurende de aangegeven tijd en temperatuur verwarmen in de
magnetron
KOUDEtherapie:
Gedurende minstens 2 uur in de vriezer leggen.
Aanbevolen verwarmingstijd voor een THERA°PEARL Oogmasker
700 W – 15 seconden
1000 W – 12 seconden
1250 W – 10 seconden
Niet langer dan 20 minuten gebruiken of zoals aanbevolen door de arts. Minstens 20
minuten wachten vooraleer opnieuw te gebruiken. Indien nodig, opnieuw gedurende
20 minuten aanbrengen.
LET OP: Test de temperatuur altijd voorafgaand aan het aanbrengen.
Oververhitting of langerdurende applicatie kan letsels, waaronder brandwonden
veroorzaken. Raadpleeg uw arts voor gebruik op beschadigde, geïrriteerde,
gevoelige of juist ongevoelige huid. Uitsluitend voor uitwendig gebruik. Niet
gebruiken voor andere dan de aanbevolen doeleinden. Niet openen of inprikken. Niet
inslikken. Niet gebruiken bij baby’s. Bij kinderen uitsluitend gebruiken onder toezicht
van een volwassene. Verwarming langer dan de aanbevolen tijd kan het kompres
beschadigen. Voor extreme, langdurige of chronisch pijn, raadpleeg een arts.
Onze parels zijn ons handelsmerk. De aparte en decoratieve uitstraling van onze
parels is een teken van onze kwaliteit. TheraPearl, LLC behoudt alle rechten met
betrekking tot de decoratieve aspecten van zijn product als een onderdeel van het

product. THERAPEARL en alle andere weergegeven merken zijn handelsmerken
van THERAPEARL, LLC. © 2014 TheraPearl LLC, alle rechten voorbehouden.
Registraties van uitgegeven of aangevraagde intellectuele eigendom;
Surf naar www.therapearl.com/patent voor details. Gefabriceerd in China.
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