
 

 

THERMALIS BAHNO 400 ml / 500 g  
Výzkum a inovace podle tisícileté termální tradice. 

PRO DALŠÍ INFORMACE O NAŠICH VÝROBCÍCH NAVŠTIVTE NAŠE 
WEBOVÉ STRÁNKY WWW.THERMALIS.IT 
 
 
 

                                                                         
 

Výrobková řada THERMALIS vznikla v oblasti zasvěcené kvalitě života a jeho 
zlepšení. Výrobky jsou jedinečné pro aplikační metody a použité látky a materiály, 
blízké přírodě a trvale udržitelné. Naše zdravotnické prostředky jsou podporovány 
výzkumem nejvyšší úrovně. 
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THERMALIS BAHNO 400 ml / 500 g  (BIO BAHNO) 
Zdravotnický prostředek CE 770228/R s hypertermální vodou z Eugenské termální pánve (BTE). 
 
VŠEOBECNÉ INFORMACE – Je známo, že léčivá bahna z Eugenské termální pánve, bohatá na soli 
jódu a bromu, svým osmotickým účinkem přírodní cestou tiší bolest a zastavují záněty a podporují 
detoxikaci. Aktivuje se krevní oběh, což má regenerativní a blahodárný účinek na tkáně. 
 
ORIGINALITA A JEDINEČNOST PRODUKTU – Vycházeje ze známých vlastností hojivého bahna, 
THERMALIS vyvinul hypertermální THERMALIS BAHNO / BIO BAHNO, které se vyznačuje zvlášť 
vysokou kvalitou, jež je výsledkem vědeckých výzkumů s cílem zvýšení účinnosti hojivých bahen. 
Biofango / bio bahno se skládá z vybrané hlíny s lamelovou strukturou a hypertermální vody 
z Eugenské termální pánve, pocházející z jedné z nejhlubších geotermických studní v dané oblasti, a 
je obohacena speciálním extraktem z vodních řas. Výrobek je vhodný na podporu nesčetných léčivých 
kúr. Léčivé bahno se může používat podle potřeby studené nebo horké a svůj účinek rozvine při 
nejrůznějších ošetřeních. Balení je dimenzované tak, aby se Biofango mohlo použít i k samostatnému 
ošetření určitých tělesných partií. Dermatologicky testováno. Pro výrobek byly použity minerální látky 
přírodního původu, a proto se může používat i při známé alergii na nikl. 
 
APLIKACE STUDENÉHO NEBO HORKÉHO PRODUKTU: Otevřete sáček a bahno naneste ve 
vrstvě tlusté asi 1 cm přímo na tělesnou partii, která se má ošetřit. Zamezte kontaktu s kovovými 
předměty. Nechte působit asi 40 minut a dobře opláchněte. 
 
POKYNY PRO POUŽITÍ STUDENÉHO LÉČIVÉHO BAHNA – Termální hypotermie je vhodná při 
problémech kloubů, svalů a šlach, u otoků a podlitin. Časté použití nachází studené bahno u přímých 
a nepřímých poranění při sportovních nehodách (smolné pravidlo). Aplikace: Sáček vložte do 
chladničky, aby se bahno ochladilo na teplotu přibližně 5 – 10 °C. Ke zvýšení účinku doporučujeme 
použití termální soli THALASSO. Dbejte příslušných pokynů. 
 
POKYNY PRO POUŽITÍ HORKÉHO BAHNA THERMALIS – Použití tohoto zdravotnického 
prostředku za horka je v první řadě vhodné na podporu léčení revmatu (především k prevenci recidivy) 
a při bolestivých onemocněních svalového a kosterního systému. Aplikace: Sáček vložte do horké 
vody a ohřívejte ve vodní lázni, nebo potřebné množství vložte do keramické misky a zahřejte 
v mikrovlnné troubě. Horké bahno přiveďte k teplotě přibližně 39 – 40 °C. Musíte dávat pozor, aby 
bahno nebylo příliš horké, aby nedošlo ke spáleninám. Bahno naneste podle výše uvedeného popisu, 
zakryjte vodotěsnou folií a přikryjte vlněnou nebo teplou dekou, aby se teplota udržovala konstantní. 
Ke zvýšení účinku se doporučuje použití termální soli THALASSO. Dbejte příslušných pokynů 
k používání. Doporučeno je nejméně deset aplikací, z nich prvních pět ve dnech po sobě jdoucích 
(jedna denně), a dalších pět každý druhý den. 
 
POKYNY: Výrobek ukládejte v chladnu a suchu. Chraňte před přímým slunečním zářením a tepelnými 
zdroji. Přechovávejte mimo dosah dětí. Nenanášejte na poraněnou kůži ani na otevřené rány. Pouze 
pro vnější aplikaci.  
Zamezit kontaktu s očima a ústy. V případě kontaktu důkladně omývat velkým množstvím tekoucí 
vody. Nepoužívejte při známé přecitlivělosti vůči obsaženým látkám. Při podráždění kůže již 
nepoužívat. Nepolykat.  
Datum trvanlivosti se vztahuje na výrobek v uzavřeném originálním obalu při správném skladování. 
Výrobce nepřebírá ručení za škody, které vznikly uživateli nesprávným používáním a/nebo 
používáním, jež se odchyluje od použití popisovaného na příbalovém letáku. Po uplynutí data 
trvanlivosti již nepoužívejte. Neobsahuje konzervační prostředky. 
Po otevření přechovávejte v chladničce a spotřebujte do deseti dnů. 

BALENÍ: Uzavíratelné sáčky 400 ml / 500 g. 
 
 
 
 
 
 
 
 


