Jeg ble kvitt
smertene med

Vivitex!

Min første tanke var - Kan det være mulig

Jane jobber som lærer og har en
meget hektisk hverdag.
Jane Henriksen fra Spikkestad har hatt problemer med
hofta og har vært der siden hun var liten, det ble vurdert
operasjon, men hun valgte ikke gjennomføring av den.
- Smerter og verking har jeg
levd med i mange år, både dag
og natt. Det ble vanskelig å
finne en god ligge stilling uten å
belaste hofta. Jeg kunne stå
opp om morgenen å føle meg
fullstendig stiv.
For fire år siden ble jeg klar
over Vivitex. Det ble meg fortalt
at produktene behandlet/lindret
blant annet smerter.
- Hofta har blitt helt bra, det
hadde jeg aldri trodd.
- Selvfølgelig var mine første
tanker, kan det være mulig at et
tøystykke ville ta bort smertene
mine? Jeg har prøvd mange
typer av alternativ behandling

gjennom årene. Ingenting har
virket slik som Vivitex. Det er
så deilig er at jeg kan ha
ryggbelte med meg over alt og
at virkningen kommer veldig fort
sier en fornøyd Jane.
- Det finnes mange forskjellige
Vivitex plagg som er beregnet
på hele kroppen. Jeg har flere
av dem. Tenk å kunne ta på
seg et behandlende plagg uten
bivirkning, i stede for å bruke
smertestillende tabletter.
- Jeg er ikke i tvil, dette virker.
Enten jeg er forkjølet, får
smerter i armer og skuldre eller
har skåret meg i fingeren, så er
det på med Vivitex.

Vivitex avgir svak infrarød stråling, er gunstig for blodsirkulasjonen,
blodtrykket og oksygentilførselen til muskler og hjerne. Slike stråler
dreper bakterier, hemmer betennelsesprosesser, reduserer smerter,
gir bedre søvn og reduserer konsentrasjonen av melkesyre i blod og
muskler. Det er utviklet et eget fiber som brukes i klær, passformede
bandasjer og sengetøy. Vivitex øker også prestasjonsevnen ved
sportsutøvelse og trening.

For mer info ring Bia Design as tlf 64 90 72 50 eller
besøk oss på www.biadesign.no
Vivitex består av Titan og Platina fibre
Gir avstemt behandling.

