Τίτλος: Ανακουφιστείτε από τους πόνους στη μέση/ισχία με την εκπληκτική ζώνη στήριξης νανοτεχνολογίας της
εταιρίας FIRTECH από την εταιρία Powerpharm!
Με γνώμονα την ικανοποίηση και ανακούφιση του καταναλωτικού κοινού 25 χρόνια τώρα, η εταιρία FIRTECH
συνεχίζει να καινοτομεί, γνωρίζοντας σε όλους μας τα πλεονεκτήματα της νανοτεχνολογίας. Αυτή η επιστήμη είναι
που κάνει τα προϊόντα FIRTECH τόσο ξεχωριστά και μοναδικά.
Η γκάμα των προϊόντων FIRTECH καλύπτει όλα τα μέρη του σώματος και ενεργεί όπου υπάρχει ανάγκη. Τα κύρια
προϊόντα της που έχουν ήδη γνωρίσει τεράστια επιτυχία, είναι το αυχενικό κολάρο, επιγονατίδα, επιαγκωνίδα,
περικάρπιο, ζώνη μέσης/ισχίου, επιστραγαλίδα, κ.α καθώς και πάτους για τα παπούτσια.
Τα βοηθήματα FIRTECH βοηθούν με επαναστατικό τρόπο και παρέχουν μία «θαλπωρή» στο σημείο που αισθάνεται
κάποιος ενόχληση. Η ζώνη για παράδειγμα που καλύπτει τη μέση και τα ισχία είναι ένα από τα εξαιρετικά βοηθήματα
της εταιρίας που ολοένα και περισσότερος κόσμος γνωρίζει και προτιμά από το 1991 που ξεκίνησε η εταιρία FIRTECH
το πολύτιμο έργο της.
Η Ζώνη νανοτεχνολογίας FIRTECH με κεραμικά far infrared υλικά και 12 μαγνήτες είναι η κατάλληλη λύση για
παθήσεις οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης ενώ συγχρόνως προσφέρει υποστηρικτική σιγουριά στον χρήστη
και το αίσθημα ανακούφισης. Τα κεραμικά αυτά υλικά νανοτεχνολογίας συγκρατούν την ευεργετική άπω υπέρυθρη
ακτινοβολία που εκπέμπει το σώμα μας και την επιστρέφουν με όλα τα πλεονεκτήματα πίσω στον οργανισμό μας.
Απαλύνει άμεσα την αίσθηση του πόνου και αποτελεί ένα ιδιαίτερα κατάλληλο βοήθημα για αποθεραπεία. Η
επαναστατική αυτή ζώνη είναι κατασκευασμένη από ανάλαφρα υλικά που την κάνει ιδανική για πολύωρη χρήση.
Η εταιρία FIRTECH συνεχίζει με συνέπεια να παρέχει εύκολες και προσιτές λύσεις στον χρήστη με σκοπό την
ανακούφιση από ενοχλήσεις στο μυοσκελετικό σύστημα προσφέροντας έτσι το πλεονέκτημα χρήσης με φυσικό
τρόπο!
Όλα τα ορθοπεδικά προϊόντα FIRTECH είναι γνωστοποιημένα στον Ε.Ο.Φ και φέρουν CE.
Βάλτε στη ζωή σας τη δύναμη της νανοτεχνολογίας κι εκπλαγείτε από τα αποτελέσματα!
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