
Eelised aparaadiga ALMAG-01 ravides
1. Üks peamistest ALMAG eelistest - on 

võimalus mitte ainult maandada sümp-
tomeid, vaid luua tingimus liigese ku-
dede taastamiseks. ALMAG suurendab 
mitu korda kohalikku verevoolu, tagades 
toiteainete kohaletoimetamise haigele 
liigesele. Samal ajal toimub magnetväl-
ja mõjutuskohas nende kahjulike ainete 
väljutamine, mis toetavad põletikku.

 Mõne magnetteraapia protseduuri teos-
tamine liigese kudedes võimaldab taas-
tada normaalse vereringluse, seejuures 
liigestevaheline kõhr enam ei lagune, 
paraneb liigese funktsioon. See soodus-
tab valutunnete vähenemist liikumisel ja 
liigeste kammitsust hommikuti.   

2. ALMAG ravimõju on korduvalt uuri-
tud kliinilistes tingimustes. Selgus, et 
ALMAG kasutus alandab kahekordselt 
artroosi ravikulusid. See toimub seetõt-
tu, et almagoteraapia soodustab ravi-
mi mõju tugevnemist ja nende annuste 
alandamist, tõstes ravi kvaliteeti, kiiren-
dades paranemist ja ennetades haigu-
se retsidiive. Lihtsamalt öeldes annab 
ALMAG võimaluse kas siis täielikult va-
baneda artroosist ja artriidist (õigeaeg-
selt alustatud ravi korral) või siis elada 
selle kroonilise haigusega täisväärtus-
likku elu.  

3. Sageli on magnetteraapia ainus abiva-
hend, kui kõik muud raviliigid on vastu-
näidustatud. Tuhanded patsiendid, kelle 
jaoks on ALMAG muutunud kindlaks abi-
liseks teavad, et liigestehaigused ei ole 
sugugi aktiivse elu lõpuks. Artroosi ja 
artriidi arengut on võimalik peatada!   

Aparaati ALMAG kasutatakse selleks, et:  
• kõrvaldada valu;
• eemaldada põletik ja turse liigeses;  
• vähendada liigest ümbritsevate lihaste 

spasmi;  
• alandada liigeste hommikust kammitse-

tust;  
• suurendada valuta käimise kaugust;  
• parandada ravimite paremat omistamist, 

mis võimaldab alandada nende annust;  
• teostada ravi kaasuvate haiguste korral;  
• ennetada haiguse retsidiivi ja parandada 

elukvaliteeti.   
Tähtis on asjaolu, et ALMAG-01 garantii on 
suurenenud ning on nüüdsest kolm aastat. 
ELAMED on veendunud oma toodangu 
kvaliteedis ja kindluses. 

ELAGE VALUTA!

KÜLM - LIIGESTE OHT
Kuidas vältida artroosi ja artriidi ägenemist?  

Kui haigust mitte peatada... 
Valu ja liigese raske liikuvus teevad inime-
se Rauast Puuraiuja sarnaseks! Ägenemise 
perioodil nõuab liigeste krooniline prob-
leem erilist suhtumist, vastasel juhul võib 
see lõppeda pöördumatute muutustega: 
artroosilised lihased lagunevad üha roh-
kem, artriitpõletik progresseerub, muu-
tuvad rasketeks isegi kõige tavalisemad, 
igapäevased asjad. Ajapikku valud tu-
gevnevad, liiges aga võib deformeeruda, 
seda lausa täieliku liikumatuseni. Haiguse 
mittepeatamise korral liiges laguneb. Sel 
juhul, nagu paljud arvavad, jääb vaid üle: 
liigese vahetamise operatsioon tehisliige-
se vastu.
Kuid ka operatiivne ravi ei taga alati pa-
ranemist. Isegi edukas operatsioon - see 
on pikk taastusperiood ja võimalike tüsis-
tuste tekkimine. Lisaks tunnevad umbes 
pool mehhaaniliste liigestega patsiendid 
endiselt valu ja liigutuste piiratust. 5-10 
aasta pärast aga tuleb taas teha sama 
keerulist, kulunud endoproteesi vaheta-
mise operatsiooni. Just seetõttu peab 
püüdma säilitada «oma» liigest võimali-
kult kauem.

Liigestehaiguse ravi standart 
Liigesed vajavad erilist hoolt. Õige komp-
leksravi võimaldab säilitada liigest 10-30 
aasta vältel! Seejuures on tähtis mitte ai-
nult teatud  ravimeid võtta, vaid läbida ka 
füsioteraapia, mis kuulub liigeste ravi  rah-
vusvahelisse kuldstandarti. See on konser-
vatiivse ravi aluseks ja võimaldab säilitada 
liigese. 
Sel eesmärgil kasutatakse meditsiiniasu-
tustes ja kodustes tingimustes juba enam 
kui 15 aasta vältel magnetteraapia aparaati 
ALMAG-01, mis ei vaja mingeid eriteadmi-
seid või kasutusoskust. ALMAG konstrukt-
sioon on detailselt välja töötatud, viimaseni 
lihvitud ning heaks kiidetud spetsialistide 
poolt aastatepikkuste uuringute käigus op-
timaalse ja samal ajal tulemusliku selja- ja 
liigestehaiguste ravina.
Magnetteraapia kasulikkuse mastaap-
sed uuringud kompanii ELAMED aparaadi 
ALMAG-01 kasutamisega näitas, et ALMAG 
kasutamine alandab oluliselt valu ja ebamu-
gavustunnet, samuti parandab liigese liiku-
vust. See toimub seetõttu, et magnetteraa-
pia võimaldab tugevdada ravimite mõju, 
alandada nende annuseid ja kiirendada pa-
ranemist.
ALMAG on tunnistatud unikaalseks medit-
siiniaparaadiks, mis on võitnud tarbijate 
seas täieliku usalduse.     

Kui küsida artriiti põdevatelt inimes-
telt, millistel asjaoludel nad esma-
kordselt haigusega kokku puutusid, 

vastavad paljud: «Külmasin ära, haigestu-
sin külmetushaigusesse, peale seda hak-
kaski peale...». Mõned aga ei põdenudki 
- jätkus vaid ühest külmetamisest. Lisaks 
vahelduvad suhteliselt soojad kevad-sü-
gisilmad külmadega ja sageli ei teagi, mida 
selga panna.  

Valu provokaatorid
Külma kestval mõjul organismile nõrgeneb 
immuunkaitse, mis loob tingimused põleti-
ku tekkeks, muuhulgas ka liigestes (artriit). 
Artroosi korral liigestes põletikku ei ole (või 
on see oluliselt nõrgem, kui artriidi korral), 
kuid liigestekõhres lagunevad vahetus-
protsessid. Neid tugevateks teevad ained 
lagunevad kiiremini, kui moodustuvad. Sel 
juhul on külm ohtlik, kuna kutsub esile lii-
gest ümbritsevate lihaste spasmi. Seetõttu 
väheneb verevool kõhrele, kõhr ei saa toitu, 
mis on vajalik uute rakkude moodustami-
seks ning lagunemine kiireneb.  

Niisiis, miks on külmal ajal liigesed rohkem 
kahjustatavad?  
Esiteks võivad nad elementaarselt ära kül-
muda, mistõttu tekib viivtamatult ka valu.
Teiseks reageerib õhurõhu järskudele häl-
vetele vererõhk, lisaks halvendab külm ka-
pillaaride läbilaskvuse, sundides neid kokku 
tõmbuma. Liigesed varustuvad halvemini 
verega ning hakkavad “kuivama”, ägesta-
des artroosi ja artriiti.
Kolmandaks mõjuvad sagedased külmetus-
haigused negatiivselt liigeste tervisele, kut-
sudes esile ebamugavust, põletikku ja valu. 
Kusjuures on liigestevalul kahjulik eripära: 
harva möödub iseenesest, sundides inimest 
valuvaigisteid võtma.

Aparaadi Almag-01 saate nüüd osta ka Eestis!
Kutsume konsultatsioonidele!

Kolmapäeviti ja neljapäeviti aparaatide Almag-01 kasutamise konsultatsioonid.

Teil on võimalus saada spetsialistide konsultatsiooni ja proovida endal protseduure aparaadiga Almag-01.
Konsultatsioonid algavad: 12.00; 14.00; 16.00

NB! Kohtade arv piiratud!
Helistage telefonil: (+ 372) 51 77 684, registreerige end Teile mugavaks ajaks ja võitegi tulla. 

Meie aadress: Lerson OÜ, Мere pst 4, II korrus, Tallinn. Tööaeg: Esmaspäevast reedeni. 10.00 –18.00

NB! Aparaadi võib osta ka muul, kontori tööajal, mugavusest lähtudes ka meie Interneti saidil – 24 tundi 

ööpäevas. 

W W W. L E R S O N. E U
Vormistada tellimus telefoni teel: 51 77 684 (Est, Rus); 5 045 169 (Rus) Esmaspäevast reedeni 10.00 – 18.00

Teenuse kohaletoimetamine Eestis: Post24 automaatidesse, postkontorisse, kulleriga koju. 

PS! Tellimuse ostmisel või vormistamisel nimeta või kirjuta koodsõna “TV Saatekava”

Ja saa vastutasuks KINGITUS – helkur! 

Kanname hoolt Teie tervise, mugavuse ja ohutuse eest teedel! 
PS! Soovite teha koostööd või olla firma LERSON OÜ füsioteraapia aparaatide müügikonsultant? 

Tingimused: lepingulised. Info: (+ 372) 51 77 684 (Est, Rus) + 372 5045 169 (Rus)

285,00 € 
+ KINGITUS – 

helkur! 


