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steck! SSL 16 Himalája hegyi sókristály PÁRNA 
 
Az SSL 16 sópárnába eredeti, Himalája hegyi rózsaszín kristálytiszta só 
kerül betöltésre, melyet Ön akár szobahőmérsékleten, akár felmelegítve 
vagy lehűtve egyszerűen használhat allergiás vagy egyéb ízületi 
fájdalmainak csökkentésére. 
A sópárna használata egyaránt ajánlott felnőtt és gyermek számára is. 
 
FONTOS: a kristálytiszta só nem alkalmas sem emberi, sem állati 
fogyasztásra, kérjük, hogy kizárólag a használati útmutatóban szereplő 
használatra alkalmazza! 
Amennyiben a sópárna textilje megsérül, illetve a só valamilyen okból 
szivárog a párnából, kérjük ne használja azt a továbbiakban. 
 
FELHASZNÁLÁSA: 

- 1. MINDANNAPI ÁLTALÁNOS HASZNÁLATRA – szobahőmérsékleten: 
A sóterápiás párna mindennapi használatával – folyamatos éjszakai használatra, helyettesítve 
ezzel a szokványos párnát, vagy feje alatti vánkost-, a textilből folyamatosan, finoman kipárolgó só 
csökkentheti akár a reggeli tüsszögését, a száraz köhögését, gondoskodva ezzel az Ön éjszakai 
nyugodt pihenéséről. 
 

- 2. HŐTERÁPIÁS KEZELÉS - IDŐSZAKOS HASZNÁLATRA – felmelegítve: 
Helyezze a sópárnát az előmelegített sütőben, max. 50-60°C-on, kb. 25-30 percre. 
Ezt követően helyezze azt a testének azon pontjára, ahol szükségesnek érzi a kezelést. 
A felmelegített sópárna jó hatással lehet a meleg hatására enyhülő középfül gyulladásokra, vese- 
máj- és epeproblémákra, hasfájásra, arcüreggyulladásra, csillapítva ezzel az ízületi fájdalmakat, 
illetve a tartós és időszakos görcsöket. 
Fontos: Kérjük, arra nagyon figyeljen, hogy ne melegítse túl a sópárnát! 
 

- 3. HIDEGTERÁPIÁS KEZELÉS – IDŐSZAKOS HASZNÁLATRA – lehűtve: 
Helyezze a sópárnát a mélyfagyasztóba, kb.30 perce. 
Ezt követően helyezze azt a testének azon pontjára, ahol szükségesnek érzi a kezelést. 
A lehűtött sópárna jó hatással lehet a hideg hatására enyhülő ízületi gyulladásokra, rándulásra, 
ficamra, zúzódásra, vagy esetleg oltások utáni duzzanatok „száraz” jegelésére. 
 

 
TISZTÍTÁSA: puha ronggyal, vagy mosható külső pamut huzat használata ajánlott. 
 
Technikai paraméterek: 
Súly: kb. 0,5kg 
Cikkszám:  35000073 / SSL 16 
Termék méretek: Ø14cm x 2,5-3cm 
Származási hely: Pakisztán 
 
Gyártó/Importőr/Importer: STECK HUNGÁRIA Kft. 1119 Budapest, Fehérvári út 85. C épület, 4. em 
Ügyfélszolgálat: Tel: +36 30 6570941 e-mail: info@steckhungaria.hu weboldal: www.steck.hu 
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