
Izdelki za lajšanje bolečin brez zdravil 

Že popularni v Evropi, zdaj si utirajo pot v ZDA in Kanado. Back on Track proizvodi za lajšanje bolečin 
prejemajo izjemne ocene.  Širok krog ljudi jih ocenjuje kot najbolj revolucionarne tovrstne proizvode. Tkanina je 
prepletena s poliestrsko nitjo, v katero je vtopljen fin keramični prah. 

Izdelani so tako, da vračajo vašo lastno telesno toploto, zaradi česar lahko Back on Track izdelki  s 
povečevanjem prekrvavitve prizadetega dela telesa, ublažijo neugodje, ki je posledica vnetih mišic, ligamentov, 
vezi in bolečin v sklepih. 

Back on Track učinek 

Na spodnjih slikah človeškega komolca  je povišana telesna temperatura prikazana z rdečimi toni. Slika »Potem« 
prikazuje uspešno zmanjšanje vnetja. Stopnja in hitrost lajšanja bolečin sta seveda odvisni od posameznika, v 
veliki meri zaradi različne narave poškodb in trajanja obstoječih obolenj. 

Slika 1: Pred uporabo izdelka, rdeče področje pomeni znak vnetja. 

Slika 2: Po 30ih minutah uporabe izdelka, se prekrvavitev sklepa močno poveča.  

Slika 3: Željen rezultat po enem tednu uporabe. Vnetje se je zmanjšalo. 

Uporabljajte samo v skladu z navodili za uporabo. V kolikor imate redko stanje, ali se simptomi ne umirijo, se 
posvetujte z zdravnikom ali drugim zdravstvenim delavcem. OPOZORILO: Ne uporabljajte v času nosečnosti. 

Navodila za uporabo 

Vse Back on Track izdelke naj bi se začelo uporabljati postopoma. V prvih 2-3 dneh se odsvetuje nošenje 
izdelkov več kot 4 ure na dan, s čimer se omogoči telesu, da se privadi na senzacije, ki jih dajejo ti proizvodi. 

Razlog, zakaj je potrebno pričeti z uporabo le 4 ure na dan in ne več, je v tem, da manjše število ljudi občuti 
bolečino pri prvi uporabi izdelkov (zaradi povečane prekrvavitve ). Takšna bolečina se lahko pojavi v roku ene 
ure ali šele po večih urah. Če vas zaradi bolečine skrbi, odstranite proizvod za preostanek dneva in z uporabo 
začnite bolj postopno v naslednjih dneh. 

Po prehodnem obdobju je priporočljivo  uporabo teh izdelkov povečati na vsaj 8 ur dnevno oziroma dlje, v 
kolikor je potrebno. Pogosto lahko zmanjšanje bolečin v napetih mišicah in bolečih sklepih opazite že po nekaj 
urah. Bolj trdovratna obolenja lahko zahtevajo nekaj dni, dolgotrajne poškodbe pa 10-20 dni. 

Po začetnem obdobju 2-3 dni, je pomembno, da se izdelke nosi dlje časa vsaj 10 (še bolje 20) zaporednih dni, 
preden ocenimo njihov učinek. Ker keramična vlakna odbijajo več telesne toplote med gibanjem, so ti 
pripomočki najbolj učinkoviti podnevi, ko delamo, se gibljemo in podobno. Kljub temu boste dosegli opazne 
rezultate tudi z uporabo izdelkov Back on Track v času počitka in celo med spanjem. 

Za kar največji učinek, se priporoča nošenje keramične tkanine neposredno na koži (v kolikor je potrebno, se 
lahko vmes nosi še tenko bombažno oblačilo). 

Bodite pozorni: Ti izdelki niso namenjeni uporabi v kombinaciji s kakršnimi koli mazili ali drugimi metodami, 
ki povzročajo toploto. 

OPOZORILO:  Ne uporabljajte v času nosečnosti. 

Navodila za pranje 

Izdelke Back on Track lahko perete v pralnem stroju do 30°C z uporabo klasičnih detergentov. Sušiti jih je 
potrebno na zraku. Bodite pozorni: Ne uporabljajte belila ali mehčalcev ter ne centrifugirajte. Če želite izdelke 
likati, jih likajte pri največ 50°C. Ker je keramični prah vtopljen v poliestrske niti, se pri pranju ne bo spral, 
vendar pa bo tekstil po dolgotrajni uporabi postal manj učinkovit. 

Proizvodi so izdelani na Kitajskem iz 50-60% poliestra (s keramičnim prahom) in 40-50% bombaža.  

 INFORMACIJE IN PRODAJA: www.backontrack.si; info@backontrack.si; tel: 031/338‐317; 

http://www.backontrack.si/
mailto:info@backontrack.si

