
(muuhulgas obstruktiivne); haimoriit, 
hambavalu, gingiviit, parodontiit, 
parodontoos, artriit, bursiit, lihasva-
lu, nihestused, venitused, põrutused, 
hematoomid. MAGOFON-01 mõju põ-
hineb vahelduva magnetvälja ja akus-
tiliste vibratsioonide kompleksmõjul 
kahjustatud organitele. Mikrovibrat-
sioon taastab häirunudvereringluse, 
magnetväli aga maandab põletiku ja 
aktiviseerib vahetusprotsesse.

HALLUX VALGUS (varbanukk): 
KAS ILMTINGIMATA OPERATSIOON VÕI ON TEISI 

VÕIMALUSI?
Muidugi on. Loe ja veendu ise.

reaalne võimalus kõrvaldada põletik 
ja valu, korrastada vahetusprotsesse, 
likvideerida turse ning  parandada var-
vastel olevaid rakke ja haavu.
Selleks, et kindlasti vabaneda „nukist“, 
soovitavad spetsialistid järgmist: pe-
rioodilist toetusravi protseduure apa-
raadiga MAGOFON-01 ja unikaalse 
fiksaatori Valgus Pro igapäevast kasu-
tamist. Valgus Pro on kontrolli läbinud 
seade, mis võimaldab taastada pöia 
vormi. See fiksaator hoiab varbaid ise-
gi aktiivsel käimisel õiges asendis. Tu-
lemusel alaneb valulik mõju pöidadele. 
Valgus Pro on valmistatud elastsest 
materjalist, mis ei kutsu esile allergiat, 
on esteetilise välimusega, ennetab vil-
lide, naha haudumuse, punetuste tek-
kimist. Kujundab kergesti ja valutult 
anatoomiliselt õige ja ilusa pöia kuju. 
Fiksaatoriga võib kanda oma kõige 
lemmikumaid jalatseid, sest korrektor 
liibub tihedalt ja ei tekita käimisel ras-
kusi. 

Kui alustate õigeaegset kompleksravi 
aparaadiga MAGOFON-01 ja fiksaato-
ri Valgus Pro igapäevast kasutamist, 
mööduvad mõne nädala pärast nii va-
lulik ebamugavustunne kui läheb ka 
nihkunud liiges ajapikku tagasi loodu-
se poolt määratud asendisse.

“Valgus Pro” – deformeerunud suure 
varba korrektsiooniks mõeldud fik-
saator, ühes komplektis 2 tükki (2 tk). 
Üks komplekt on mõeldud 2-3-kuu-
liseks kasutamiseks, mistõttu tuleks 
osta vähemalt 2  komplekti (pooleks 
aastaks). See on piisav aeg varbanu-
kiga seotud probleemi kardinaalseks 
lahendamiseks.

Ostes MAGOFON-01 – soetate kaasas-
kantava magnetakustilise, paljude ka-
sutusviisidega aparaadi – oma isikliku 
kodutohtri.  Aparaati võib kasutada 
statsionaarsetes ja kodustes tingimus-
tes ka selliste haiguste raviks nagu bron-
hi-kopsuhaigused: trahheiit, bronhiit 

Värdjalik muhk suurel varbal on iga 
naise ilusale jalale surmaotsus. Selle 
probleemi eest ei päästa ei sale säär, 
pediküür, ega ka moekas küünelakk. 
Pigem vastupidi, need meelitavad just 
liigset tähelepanu kõverdunud pöia-
le ja kohmakale kõnnakule. Ja kui see 
kõik piirduks vaid esteetikaga…
Varbanukk (või “muhk”, epikondüliit) 
– on igatahes tõeline igahetkeline piin. 
Mistahes jalatsid hõõruvad jalad verele. 
Piinavad tursed ja punetus, on hirmus 
ebamugavus ja valu, mis annab tunnis-
tust põletikust. Oht seisneb selles, et 
sellise patoloogia juures vigastuvad 
luud, kõõlused ja ligamendid – just 
seepärast ongi üliolulineõigeaegne 
ravi. Sest kui konservatiivne ravi ei 
aita, seisab ees operatsioon,  mis ei vä-
lista retsidiive. Lisaks on operatsiooni-
järgne periood sageli kestev ja valulik 
– 2-6 kuud tuleb end igapäevases elus 
kõiges piirata! Veel aga võivadSind ta-
bada järgmised tüsistused: tromboos, 
infektsioonid, jne.
Eksisteerib arvamus, et isegi käestlas-
tud varbanukiga võib  ilma kirurgilise 
sekkumiseta hakkama saada. Meditsii-
niteadus on kandnud hoolt selle eest, 
et suurendada vanade meetodite mõ-
jukust ja pakub ravikompleksi tugev-
damiseks magnetakustilist aparaati 
MAGOFON-01 – võimsat loomulikku 
vahendit probleemi likvideerimiseks 
(on suunatud põletiku maandamiseks 
ja ainevahetusprotsesside parandami-
seks haigusest kahjustatud kohas).

MAGOFON-01 aitab ebameeeldiva 
varbanuki kõrvaldada ilma operatsioo-
nilise sekkumiseta. Kui vastavalt juhen-
dile hakata õigeaegselt ja regulaarselt 
aparaati panema haigele alale 2 korda 
päevas kestvusega 10-15 minutit, tekib 

Tellimust võib vormistada ka telefoni teel: 6 314 164, 

esmaspäevast-reedeni  ajavahemikus kell 10.00-18.00.

Kohaletoimetamine Eestis: Omniva või SmartPost postiautomaadid, 

postkontori kaudu või kulleriga koju. 

Seadmeid võib osta ka meie kontorist: 

Tallinn, Mere pst 4, II korrus, Lerson OU.  Tööaeg: 

esmaspäevast-reedeni  kell 10.00-18.00. 

Meie koduleht on WWW.LERSON.EE

PS. Põhjalikumalt vaata ja loe meie 
veebileheküljelt www.lerson.ee. 

Muhk (või “nukk”, epikondüliit ) – tõeline 
igahetkeline piin. Mistahes jalatsid hõõru-
vad jalad verele. Piinavad tursed ja pune-
tus, hirmus ebamugavus ja valu - kõik need 
sümptomid viitavad põletikule.
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