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Mai multe informații sunt disponibile la: keshefoundation.org/magravs



GHID UTILIZATOR GHID UTILIZATOR

Timpul pastilelor pentru îndepărtarea durerii a trecut. 
Prezentarea Creionului de Durere Keshe.

Utilizând tehnologia plasmatică, care este bazată pe interacțiunea câmpului 
magnetico-gravitațional, creionul emite câmpuri plasmatice care penetrează până 
la 3cm sub piele, ajutând la reechilibrarea organismului.

Creionul de Durere Keshe oferă îndepărtarea naturală a durerii pentru durerile 
acute și cronice. Prin transmiterea controlată a câmpurilor plasmatice către creier 
prin intermediul nervilor, creionul oferă terapie magnetico-gravitațională 
plasmatică pentru tineri și bătrâni.

Generând propriile câmpuri plasmatice Magravs, Creionul de Durere Keshe nu are 
părți în mișcare sau baterii, făcându-l ușor, durabil, portabil și versatil. Poate fi cu 
ușurință trasnportat în buzunarul tricoului sau într-o pungă, și poate fi utilizat 
direct prin haine oricând, oriunde. 

Creionul de Durere Keshe poate fi utilizat pentru:
• REDUCEREA DURERII MUSCULARE, A TENDINITELOR ȘI A TENDOVAGINITELOR ACUTE ȘI CRONICE

• ÎMBUNĂTĂȚIREA CIRCULAȚIIE SÂNGELUI

• ÎMBUNĂTĂȚIREA PROCESELOR CELULARE

• ATENUAREA OBOSELII ACUTE ȘI CRONICE

• REDUCEREA SINDROMULUI DE COMPRESIE

• ATENUAREA DURERII CRONICE DE SPATE

• ÎMBUNĂTĂȚIREA DURERII ACUTE SAU CRONICE DE SPATE

• MENȚINEREA COLOANEI VERTEBRALE ÎN POZIȚIE NORMALĂ

• ATENUAREA LUXAȚIILOR ȘI ÎNTINDERILOR

• REDUCEREA DURERII DE ÎNCHIETURĂ ȘI A SINDROMULUI DE TUNEL CARPIAN

• REDUCEREA DURERII DE GENUNCHI

• ATENUAREA SINDROMULUI SUPRAUTILIZĂRII

Instrucțiuni de Utilizare
1) Se aplică pe zona afectată pentru 30-40 de secunde zilnic, până la de 5 ori pe zi.
2) Spălați-vă pe mâini cu apă (maxim 30 de grade Celsius) și săpun.

Precauții
1) Păstrați-l departe de metale.
2) Păstrați-l departe de surse de electromagnetism (radio, Tv, telefoane celulare, PC, etc).
3) Nu-l folosiți la:
- Ochi și la regiuni din jurul ochilor
- Zona pieptului desupra inimii
- Partea frontală a gâtului
- Partea neurologică a craniului (creier)
- Organe interne
- Infecții
- Pacienți cu febră (temperatură mare) 
- Răni deschise
- Femei însărcinate și care alăptează
- În zone cu implanturi/dispozitive metalice și electrice
- Stimulatoare cardiace




