Vui lòng xem kỹ hướng dẫn này trước khi sử dụng
và lưu lại để có thể đọc khi cần thiết!

SẢN PHẨM TÍCH HỢP
IFMC

NGUYÊN LÝ:
Đây là sản phẩm có chức năng trị liệu kết hợp trên quần áo thời trang sử dụng sợi polyester
được tích hợp hàng trăm loại khoáng quặng tự nhiên.
Sợi polyester chứa khoáng tự nhiên tạo ra bức xạ hồng ngoại, mang lại cơ chế như một lớp phủ
ấm bao quanh cơ thể.

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG – HIỆU QUẢ:
Đây là sản phẩm có mục đích phục hồi mệt mỏi, cải thiện sức khỏe bằng thiết kế dùng mặc lên
cơ thể hàng ngày.
Bằng cách mặc lên cơ thể, sản phẩm giúp tăng cường hoàn máu tại vị trí mặc, mang lại hiệu
quả điều trị tương tự tắm suối nước nóng từ bức xạ hồng ngoại tạo ra giữa cơ thể và sản phẩm.
Thúc đẩy tuần hoàn, giúp máu lưu thông ổn định.
Giảm mệt mỏi, mang lại cảm giác thư giãn tinh thần.
Giảm mỏi, đau cứng cơ bắp.

PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG:
Chọn đúng các sản phẩm phù hợp trên từng vị trí cơ thể.
Sản phẩm có thể mặc, đeo liên tục trong sinh hoạt hàng ngày hoặc khi ngủ.
Có thể mặc liên tục, không bị giới hạn về thời gian.·
Mặc trong quá trình ngủ kéo dài từ 6-8 tiếng, sản phẩm sẽ làm tăng hoạt động trao đổi chất
diễn ra trong cơ thể dẫn đến sự tiết mồ hôi nhiều hơn, hãy bổ sung thêm nước trước và sau giấc
ngủ.
Trong khoảng 10 ngày đầu sử dụng, sản phẩm mang lại hiệu quả khác nhau tùy thuộc cơ thể
từng người, để đảm bảo phát huy hiệu quả tối đa hãy sử dụng liên tục trên 20 ngày.

LƯU Ý SỬ DỤNG:
Giặt giủ theo hướng dẫn ghi trên nhãn giặt sản phẩm.
Ngưng khi thấy có dấu hiệu bất thường trong lúc sử dụng sản phẩm.
Ngưng mặc khi chất lượng vải không còn đảm bảo.
Bảo quản nơi thoáng mát, tránh nơi có nhiệt độ và độ ẩm cao.

