
295,00 € 
+ KINGITUS – 

helkur! 

3. Kuidas  SÄÄSTA ravil, 3. Kuidas  SÄÄSTA ravil, 
mitte aga selle efektil?  mitte aga selle efektil?  

Kaasaegsed teaduslikud väljatöötlused füsiote-
raapia valdkonnas võimaldavad lahendada mitu 
ülesannet korraga, ja seda kodunt väljumata:  
vabaneda tugevatest valudest - see aga on 
peamine, millest unistab haige ägenemise pe-
rioodil;  
maandada põletikku ja turseid;
heastada ainevahetust, parandada liigeseid 
ümbritsevate lihaste ja kudede verevarustus, 
varustada kurnatud kõhred hapniku ja ehitus-
valguga;  
tõsta medikamentide efektiivsust nende mõju 
suurendamise arvel;  
tagastada liigese kaotatud funktsioonid;  
ja peamine - vältida operatiivset sekkumist.  
Kui läheneda aparaadi soetamise küsimusele 
kasulikkuse aspektist, näitab seda tavaline ar-
vutus. Kliinikus maksab 10 protseduurist koos-
nev kuur 200 eurot. Artriidi korral näiteks läheb 
vaja 2 magnetteraapia kuuri aastas. ALMAG-01 
hind on vaid 285 eurot. Tuleb välja, et see ta-
sub end ära vähem kui aastaga. Kui võtta ar-
vesse, et aparaadi tööiga on 10 aastat, siis ühe 
protseduuri hind on lausa minimaalne!  
EFEKTIIVNE FÜSIOTERAAPIA TEIL KODUS.

ALMAG-01 ANNAB TEILE TAGASI 
LIIKUMISVABADUSE.  

Kõike seda suudab teha üks aparaat ALMAG-
01, mis põhineb jooksval magnetväljal - tõeline 
läbimurre füsioteraapia valdkonnas.
Igal aastal teevad saksa eksperdid aparaadi 
ALMAG-01 auditi ja läbib hiilgusega kontrolli  
enam kui 2500000 inimest kogu maailmas ka-
sutavad seda aparaati.   

1.Mis on VALU põhjus?1.Mis on VALU põhjus?

Juba peale 30.eluaastat aeglustuvad 
inimese organismis ainevahetusprot-
sessid ning väheneb organismi varus-
tatus hapniku ja vajalike toitainetega. 
Häiruvad šlakkidest, toksiinidest ja 
lagunemisproduktidest puhastumise 
funktsioonid. Alaneb mao-sooletrakti 
töö efektiivsus, mille tulemusel omis-
tatakse vähem rakkude, muuhulgas 
liigeste normaalseks tööks vajalikke 
toiteaineid. Liigeste elule mõjuvad 
nii ökoloogia, kui ebaõige toitumine, 
ning ka kõrgenenud koormus orga-
nismile. Kuid - kui oled hoiatatud, tä-
hendab oled relvastatud.

Teades valu tekkimise loodust, on 
seda kergem kõrvaldad. Tähtis on 
käima panna normaalne verevarus-
tus ja toitumine häirunud alas.

2.  Kuidas ÕIGEST 2.  Kuidas ÕIGEST 
ravida ARTRIITI, ravida ARTRIITI, 

ARTROOSI, ARTROOSI, 
OSTEOKONDROOSI?  OSTEOKONDROOSI?  

Liigeste ravi peab olema 
VAID kompleksne. Nii võib 
ravimite võtmine jääda 
vajaliku efektita, kuna hal-
va metabolismi tõttu võib 
mõjuaine määratud kohta 
mitte jõuda. Liigeshaiguste 
korral soovitatakse rohkem 
käia, puhata, teha hommi-
kuvõimemist. Seejuures 
aga võib tugev võimlemine 
ilma põhiravita soodustada 
traumasid.
  
Haigusega võidelda või-
maldab õigesti valitud 
medikamentoosne ravi ko-
hustuslikus kogumis füsio-
teraapiaga, koormuse alan-
damisega liigestele, samuti 
toitumisrežiimi muutmine.  

Üha rohkem Euroopa ja 
maailma raviasutustest va-
livad aparaati ALMAG-01  
- selle kvaliteet vastab rah-
vusvahelistele standardite-
le. Seejuures on see kasu-
tuses niivõrd lihtne, et so-
bib ideaalselt ka koduseks 
kasutamiseks.  

MIDA PEAB TEADMA, ET ALATISEKS VÕITA 
ARTROOS, ARTRIIT, OSTEOKONDROOS?!

4. Kasutamisel ei vajata kõrvaliste 
abi.  
5. Seade võimaldab patsiendil vas-
tavalt juhendile endal määrata ravi 
graafiku ja aja.  
6. Vaid mõned protseduurid võimal-
davad maandada valu, ebamuga-
vustunnet, pidamatust ja taastada 
erektsiooni.  
7. Ravipraktikas kasutusel enam kui 
10 aastat.  
8. Aitab normaliseerid eesnäärme 
tööd isegi adenoomi foonil.  
9. Võimaldab ravida kodus iseseis-
valt, käies arsti juures vaid kontroll-
vaatlustel.

• Erektüülne düsfunktsioon

MAVFIT - MUGAV RAVIKODUSTES 
TINGIMUSTES!  

9 põhjust, miks osta aparaati MAVIT  
1. Optimaalne füsioteraapia seade: 
põhineb soojusel, massaažil ja im-
pulsilisel magnetväljal.  
2. Seade on end suurepäraselt soovi-
tanud kroonilise prostatiidi retsidiivi-
de ennetamisel.  
3. Raviprotseduuride korraldamisel 
ei kutsu esile ebameeldivaid tunne-
tusi.  

Näidustused:
• Krooniline prostatiit (muuhulgas 
eesnäärme adenoomi foonil)
• Prostatovesikuliit
• Uretroprostatiit

285,00 € 
+ KINGITUS – 

helkur! 

PROSTATIIT, ADENOOM, IMPOTENTS: 
KUIDAS VABANEDA MEESTE PROBLEEMIDEST 

KODUSTES TINGIMUSTES?

Esmaspäevast reedeni kella 10.00 kuni 17.00 kutsume Almag-01 
aparaadi kodustes tingimustes kasutamise tasuta nõustamisele.

Helistage telefonil:+ 372 51 77 684 (Est, Rus, Eng); + 372 5045 169 (Rus) 
ning registreeruge tasuta nõustamisele ja protseduurile aparaadiga 

Almag-01. Kohtade arv piiratud!
Meie aadress: Lerson OÜ Tallinn, Mere pst 4 – 206 (II korrus)

Vormistada tellimus telefoni teel: +372 631 41 64 10.00 – 18.00 
(esmaspäevast reedeni)

WWW.LERSON.EE
NB! Kasutage meie saiti ja ostke Almag-01 kohaletoimetamisega koju. 

Põhjalikumat infot füsioravi meetoditest aadake jaos: 
Füsioteraapia seadmed.

– Kompanii «Elamed» ametlik ja eksklusiivne esindaja Eestis.


