Calmforter™ painopeitto
Käyttö- ja hoito-ohjeet
Kiitos, että hankit laadukkaan tuotteemme. Noudattamalla huolellisesti jäljempänä kuvattuja käyttö- ja
hoitosuosituksia Calmforter tarjoaa sinulle monien vuosien käyttöiän.
Ennen Calmforter painopeiton käyttöä, perehdy huolellisesti kaikkiin käyttöoppaan tietoihin. Pidä
käyttöohjeet tallessa tulevaa käyttöä varten, ja perehdytä kaikki tuotteen käyttäjät ohjeistuksiin.
Painopeitto voi olla hyödyksi henkilöille, joilla on monenlaisia erilaisia häiriöitä nukahtamisessa ja
nukkumisessa.

Miten se toimii: Calmforter-painopeitto voi auttaa vähentämään ja lievittämään ahdistusta ja
levottomuutta antamalla hellävaraista painehoitoa keholle. Monet ihmiset ovat verranneet peiton
painon tuntuvan pohjimmiltaan kuin halaukselta. Tämäntyyppisen painehoidon on osoitettu aiheuttavan
serotoniin ja dopamiinin vapautumista aivoissa ja kehossa; ne ovat kehon luonnostaan tuottamia
mielialahormoneja sekä kemiallisia välittäjäaineita. Näiden kahden hormonin lisääntyneen tuotannon,
on tieteellisesti todistettu aiheuttavan kehossa monia fysiologisia hyötyjä.
Kuinka käyttää tuotetta: Calmforter-painopeittoa voi käyttää lukuisilla eri tavoilla. Sen voi kiertää
lantion tai hartioiden ympärille, voit taittaa toisen puoliskon kehon alle toisen puoliskon peittäessä sinut
tai käytä sitä koko kehon peitteenä sängyssä tai istuessasi. Toisin sanoen, peittoa voi käyttää sillä tavoin,
mikä tuntuu sinulle hyvältä. Peiton koko on kaikille sopiva, joten lapset ja aikuiset voivat käyttää
tuotetta yhtä lailla. Pienemmille lapsille jätä osa peitosta sängylle tai lattialle, jotta peitto ei tunnu liian
painavalta. Käyttäjät, jotka haluavat lisätä painon tuntua, voivat taitella peiton kahtia, jolloin painon
tuntu per neliötuuma tuplaantuu. Calmforter painopeiton reilu mitoitus tarjoaa käyttäjille monenlaisia
sovellusvaihtoehtoja. Lisäksi peitto pysyy hyödyllisenä lasten kasvaessa; he eivät koskaan kasva yli
Calmforter painopeitostaan.
KÄYTTÖÄ KOSKEVAT VAROITUKSET:
TUOTETTA EI SAA KÄYTTÄÄ ALLE 3-VUOTIAILLE LAPSILLE
ÄLÄ ASETA PEITTOA KASVOJEN TAI PÄÄN PÄÄLLE
AIKUISTEN TULEE AINA VAHTIA PIENTEN LASTEN PAINOPEITON KÄYTTÖÄ TUKEHTUMISVAARAN
TAKIA.
PYYDÄ LÄÄKÄRIN MIELIPIDETTÄ ENNEN KUIN TUOTETTA KÄYTETÄÄN HENKILÖILLE, JOTKA OVAT
SEKAVIA, LIIKUNTAKYVYTTÖMIÄ, HEIVERÖISIÄ, JOILLA ON KOGNITIIVISIA HEIKKOUKSIA JA/TAI
KEHITYSVAMMOJA

Kuinka hoitaa peittoa:
KONEPESU KYLMÄLLÄ VEDELLÄ
HELLÄVARAINEN LINKOUS
PESTÄVÄ SAMANVÄRISTEN KANSSA
ÄLÄ VALKAISE
RIPUSTA KUIVUMAAN
ÄLÄ SILITÄ
EI KUIVAPESUA
LISÄTOIMENPITEET: Tarkista ettei päällinen ole revennyt tai saumat purkautuneet. Keskeytä tuotteen
käyttö kunnes vauriot on korjattu.
Calmforter-tuotteet myy yksinoikeudella Platinum Health Group.
Platinum Health Group LLC
Orlando, FL
1-888-550-2410
info@platinumhealthllc.com, www.platinumhealthgroupllc.com, www.calmforter.com

Maahantuoja: Oy Scandic Trading House Ltd
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