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Kontakt

tel.:+46 760703320
Email: info@medimas.se

Hot stone
I. Tekniska data

set 64 stenar
Material

basalt

Färg

svart

Vikt

7.3 kg

Garanti

2 år

set 45 stenar

5.8 kg

Stenstorlekar:
set 64 stenar

set 45 stenar

11 cm x 7,5 cm x 3 cm

extra stora stenar för sacrum och solar plexus

2 st

1 st

7,5 cm x 5,5 cm x 2,7 cm

stora stenar för rygg och lår

12 st

8 st

7 cm x 5 cm x 2,5 cm

medelstenar för armar, händer, fötter

14 st

14 st

3,8cm x 2,8cm x 1,8cm

små stenar för huvud, ansikte och nackmassage

15 st

10 st

7,8 cm x 3 cm x 1,8 cm

för triggerpunkter

4 st

2 st

3,5 cm x 2,7 cm x 0,8

små stenar mellan tårna

10 st

10 st

Chakra stenar

7 st

0

Mått på bambulådan
set 64 stenar

set 45 stenar

Längd

47 cm

30 cm

Bredd

20 cm

20 cm

Höjd

8 cm

9 cm

II. Beskrivning
Olika stenstorlekar gör det möjligt att utföra alla typer av hot stone massage. Stenarna är gjorda av naturlig basalt av vulkaniskt
ursprung, de har höga värmebevarande egenskaper. Målet med hot stone terapi är att lindra stress och spänningar, regenerera
kroppen efter träningen, stärka immunförsvaret, stimulera blodcirkulationen och lymfsystemet.
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Garantikort
(Det krävs ingen underskrift eller stämpel, reklamation kan göras utan kvittot endast med ordernummret.)
Produktnamn

Hot stone stenar

Varukod

Ordernummer
Försäljningsdatum

Uppgifter om garantireparationer
Anmälnings
-datum

Datum för
utförandeí

Stämpel och
signatur av
servicetekniker

Beskrivning av utfört arbete

Produktens garantitid är 24 månader från inköpsdatum och garanti omfattar material- eller produktionsfel.
Denna garanti täcker inte skador orsakade under transport, av felaktig hantering eller annan olycka.
Den defekta produkten returneras med en beskrivning av skadan och säljarens adress.
För reparation under garantiperioden följ instruktionerna; när du beställer nya delar, skriv ner modellnumret som finns på
produksförpackningen.

3

4

