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További információkért vedd fel a 
kapcsolatot egy B-Epic Brand Partnerrel.

Csillapítsd természetes módon a fizikai fájdalmakat és a 
stresszt! Az ALLEVI8 PRO átmeneti enyhülést jelent a feszülő 
izmok számára, csillapítva a kényelmetlen érzetet és a 
stresszt, és fokozva a relaxációt. A természetes 
alapanyagokat tartalmazó, felragasztható tapaszok 
természetes eredetű, gyorsan ható és koncentrált enyhülést, 
valamint kellemes illatot biztosítanak egész nap, vagy egész 
éjjel.

Ne hagyd, hogy a sajgó tested korlátok közé szorítson! 
Enyhíts a panaszaidon bárhol és bármikor. A bőrre ragasztva 
az ALLEVI8 PRO célzott támogatást biztosít a feszülő izmok 
és ízületek számára, csillapítva a kényelmetlen merevséget 
és a fájdalmat. Ráadásul nyugtató hatása révén csökkenti a 
stresszt, valamint javítja a közérzetet és fokozza a relaxációt.

Az ALLEVI8 PRO-t speciálisan úgy alakítottuk ki, hogy 
biztonságos, természetes enyhülést biztosítson a fizikai 
fájdalmakra és a stresszre a káros vagy toxikus anyagokat 
tartalmazó más termékek kellemetlen mellékhatásai nélkül. 
A biológiailag lebomló, növényi alapú tapaszokat átitattuk 
illatos, gyógyító hatású gyógynövények erőteljes 
keverékével. Az ALLEVI8 PRO átirányítja a test saját hőjét és 
energiáját azokra a területekre, ahová a tapasz felhelyezésre 
került, ezáltal fokozva az enyhülést és a kellemes érzetet.

ELŐNYÖK:
• Gyors, koncentrált, természetes 

enyhülést okoz
• Nyugtatja a feszülő, fáradt, merev 

izmokat és ízületeket
• Átmeneti enyhülést hoz a fájdalom 

és izomláz miatti kellemetlen érzetre
• Elősegíti a stresszcsökkentést, a 

kellemes közérzetet és a relaxációt

RÉSZLETEK:
• Gyorsan ható, természetes 

alapanyagokat tartalmazó tapaszok
• Formula alkotója: Dr. Minsoo Kim
• Átirányítja a test hőenergiáját, így 

fokozva a gyógyulást
• Illatos gyógynövényekkel átitatva
• Könnyen, kényelmesen használható 

otthon, és akár utazás közben is

Természetes módon 
csillapítja a fájdalmat 

és a stresszt!

ALLEVI8 PRO
Fast-Acting Relief & Comfort

TAPASZOK TERMÉSZETES ALAPANYAGOKKAL
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TERMÉKLEÍRÁS

Kapszaicin, koreai vörös ginzeng, 
gyömbér. Latexmentes termék.

ÖsszetevőkFELHELYEZÉSI ÚTMUTATÓ:
• Tisztítsd és szárítsd meg a bőrfelületet,
   ahová a tapasz felhelyezésre fog kerülni. 
• Húzd le a tapasz hátsó borítását, és a ragadós
   oldalt helyezd fel közvetlenül a bőrre.
• Simítsd el a gyűrődéseket és légbuborékokat.
• Felhelyezést követően szappannal moss kezet.
• Eltávolításhoz finoman húzd le a tapaszt és dobd ki.

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT:
• Minden tapasz csak egyszer használható.
• Egy tapaszt legfeljebb 24 órán keresztül használj.
• Ne használd a tapaszokat 7 napnál hosszabb időn 

keresztül egyhuzamban.
• Kizárólag külső használatra.
• A test bármely részén használható, kivéve a fejet 

és az arcot.
• Ne helyezd sebre és/vagy sérült vagy érzékeny 

bőrre.
• Nem használható krémekkel és olajokkal együtt.

FIGYELMEZTETÉS:
• Használata 12 éves kor alatt nem ajánlott.
• Terhesség vagy szoptatás esetén előzetesen kérd 

ki az orvosod véleményét.
• Mérsékelt bőrirritációt vagy égő érzést okozhat. 

Ne használd, ha túl erős az égő érzés.
• Eltávolítása során kihúzhatja a beleragadt 

szőrszálakat.

TÁROLÁS: Száraz, napfénytől védett helyen.

MADE IN KOREA

A fenti kijelentések helytállóságát nem vizsgálta az 
Amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal. A terméknek 
nem célja bármiféle betegség diagnosztizálása, kezelése, 
illetve megelőzése.  

Az elért eredmények eltérőek lehetnek.

ALLEVI8 PRO
Gyógyító tapaszok

Formula alkotója: Dr. Minsoo Kim




