MAGNAWELL
Feel Well

Terapija z magnetnim poljem

Blaga naravna terapija za Vaše dobro počutje brez stranskih učinkov
Ročno izdelano!
Narejeno v Nemčiji
za Energetix

Skozi zgodovino
Skozi številne generacije ljudje s pozitivnim razmišljanjem verjamejo, da je smeh najboljše zdravilo. Tako imajo danes zdravniki dobro podlago, saj je dokazano, da smeh sproži aktivacijo endorfinega sistema. Endorfini so vrsta encimov, ki proizvajajo občutek sreče. Kot vemo
danes, imajo pomembno vlogo pri regulaciji bolečine in premagovanju tako fizičnih kot psihičnih naporov.

Thales of Miletus | 624 - 546 BC

Franz Anton Mesmer | 1734 – 1815

Eden od sedmih modrecev, ustanovitelj naravne medi- Dunajski zdravnik, ki je zagovarjal t.i. živalski magcine. Prepoznan je kot prvi človek, ki je odkril moč mag- netizem. Pod njegovim vplivom so bile eminentne
netitov. Verjel je, da imajo magneti dušo.
zgodovinske osebnosti, npr. Washington, Balzac in
Schopenhauer.

Johann Wolfgang von Goethe | 1749 – 1832

Euripides | 480 - 406 BC

Dunajski zdravnik, ki je zagovarjal t.i. živalski magnetGrški pesnik, ki je napisal Elektro. Trdil je, da imajo izem. Pod njegovim vplivom so bile eminentne zgodovinske osebnosti, npr. Washington, Balzac in Schomagnetiti učinek na človeško psiho.
penhauer.

Hippocrates | 460 - 370 BC

Emil du Bois-Reymond | 1818 – 1896

Paracelsus | 1493 – 1541

Linus Pauling | 1901 - 1994

Hipokrat je najbolj znan Starogrški zdravnik, po njem
se imenuje Hipokratova prisega, ki še danes velja.
Priporočal je prah magnetitov za zdravljenje neplodnosti.

Fiziolog, ki je prvi uspešno prikazal, da v človeškem in
živalskem telesu obstajajo električni toki. Ti prevzemajo obliko tokov, ki potujejo skozi mišice in živce s
povezanimi magnetnimi učinki.

Znan zdravnik, kemik in filozof iz obdobja renesanse, Linus Pauling je prejel Nobelovo nagrado za kemijo in
ki je verjel v zdravilno moč magnetitov. Po njegovem Nobelovo nagrado za mir.On je odkril magnetne lastmnenju bi moral biti zdravilni mavec prav iz magneti- nosti hemoglobina leta 1935.
tov.
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Opis izdelkov MAGNAWELL – Magneti
MAGNAWELL magneti so sestavljeni iz 90% visoko magnetnega prahu in 10% spremenjenega polietilena. Stalna kontrola kakovosti zagotavlja maksimalno magnetno intenzivnost. MAGNAWELL – magneti ne vsebujejo nobenih škodljivih snovi in ne oddajajo
škodljivega sevanja. Nimajo nobenih stranskih učinkov in zato ne morejo poškodovati tkiva ali notranjih organov, kot npr. jeter,
ledvic ali želodca.
MAGNAWELL – Magneti : visoka magnetna indukcija in moč magnetnega polja 780 Gauss-ov se ne spremeni vrsto let. Magnetna
polja prodrejo skozi kožo, ogrejejo, vendar ne pregrejejo tkiva. Proizvajajo šibkejše magnetne tokove, zato odpravljajo bolečino kot
stimulativni izdelek.
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Magnetno polje radialno orientiranih polnih
segmentov z izmenično polarnostjo

Vzorec magnetnega polja.
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South

Presek magneta

MAGNAWELL – Terapevtski izdelki
Blaga naravna magnetna moč za odpravljanje bolečin
MAGNAWELL – terapevtski izdelki nudijo prijetno toploto kot tudi učinek terapevtskega magnetnega polja. Vaše telo oddaja toploto, skozi svojo edinstveno obliko pa ti terapevtski izdelki absorbirajo in zadržujejo toploto. Posledično pa permenentni magneti, ki
so vgrajeni v te izdelke, pospešijo krvni obtok in ustvarijo dodatno toploto.
Po kratkem času se telesna temperatura dvigne in stabilizira pri približno 6 stopinjah nad normalno telesno temperaturo. V številnih
primerih bodo Magnawell terapevtski izdelki nudili pravo olajšanje pred bolečinami brez kakršnihkoli stranskih učinkov.

Tehnične karakteristike
•
•
•

Terapija z magnetnim poljem kot tudi terapija s prijetno toploto
Pralno na 30 C z detergentom za občutljive tkanine
15 letna garancija za polno magnetno moč
Ta del vsebuje visoko energijske, permanentne magnete, razdeljene v
segmente izmenjujočih polov.
Ta sredinski del je sestavljen iz flisa, ki zadržuje in
proizvaja toploto. Velika elastičnost tega dela zagotavlja
u udobnost.

Ta del, ki se dotika telesa, je narejen iz 100%
bombaža zaradi higiene.100% pure cotton
Zunanji del je sestavljen iz penaste plastike, ki vsebuje popolnoma zaprte mikro celice,
miljoni zračnih mehurčkov nudijo toplotno izolacijo.
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FACE EYES GHA- Magnetni
trak za oči
Koda: MW-5049 | Cena: 105 €
Produktne informacije :

Notranjost: pleteno blago s srebrnimi ionskimi vlakni
Sredinski del: termo flis
Magnetno polje: 3 bipolarni magneti in 4 polmagneti,
Vsak 440 Gaussov
Zunanjost: velur

Magnetni trak za oči je primeren kot pomoč
pri naslednjih težavah :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

migrene
alergije
povišana telesna temperatura
srbenje in solzenje oči
nahod ali izsušena nosna sluznica
glavoboli
težave s sinusi in razdražena sluznica
težave s spanjem
težave s prekrvavitvijo
otekline
razširjene kapilare
vneto grlo
napet vrat
bolečine v vratu in obraznem predelu

Magnawell • Feel Weel • Terapija z magnetnim poljem

Skupna moč v gaussih: 3080 Gaussov

Kaj
pravijo zdravniki ?
Vsi odstavki so podani iz knjige”Healthy at last”, avtorica dr.
Verena Breitenbach

Nova energija:

Magneti lahko med spanjem uravnavajo sproščanje hormonov v
možganih, npr. seratonin in melatonin. Seratonin vpliva na večjo
mirnost in veselje. Prav tako lahko magneti dvignejo imunski
sistem in pomagajo pri infekcijah. Tako lahko en magnet pomaga
pri treh različnih težavah.

Glavoboli, zatilna nevralgija:

Še vedno je veliko negotovosti glede živčne bolečine. Vzrok lahko leži v posameznih nevronih. Vsaka celica ima svojo
lastno trajajočo presnovo. To povzroči potencial membrane,
„bioelektrično” dejavnost, z merljivo električno napetostjo med
60 in 90 tisoč volti. Najrahlejša vzpodbuda, npr. sprememba
Bipolarna motnja:
Vedno več je pacientov, ki navajajo, da jim magneti pomagajo pri temperature, lahko vpliva na oblikovane pole, nevtralizirajoč
depresijah. Študija, ki jo je opravil Izraelski raziskovalec (Techn- napestost celične membrane in zatorej povzročujočo bolečino.
ion Institute of Technology v Haifi) je razkrila, da magneti stimulirajo možgansko aktivnost. Pri petdesetih odstotkih pacientov, Da bi spravili pole spet v pravi položaj, pa celice terjajo energijo
ki trpijo za depresijo, se je stanje po uporabi transkranialne mag- od že oslabljene presnove. Vsak nov napad zmanjšuje potencial
netne stimulacije znatno izboljšalo. Moram pa povdariti, da se membrane, občutljivost tako narašča in bolečina se pojavlja
mora magnete pri depresijah uporabljati kot komplementarno pogosteje in intenzivneje. Tako en pristop k bolečinski terapiji
skuša zaustaviti ta začarani krog, s tem da celicam daje čas da se
terapijo ob še drugih terapijah.
repolizirajo. Lahko si mislimo, da takšen proces odločno podpre
magnetna terapija.
Migrena:
Obstajajo različne teorije glede migrene. Ena od teh za migrene
navaja hormonske spremembe, npr. hormona seratonina, druga
za migrene navaja spremembe metabolizma, spet tretja navaja Psiha/motnje spanja/napetost :
vnetno reakcijo. Magnetna terapija lahko pomaga v vseh treh Magnetna energija lahko izboljša celično presnovo in tako
primerih. Lahko stimulira sproščanje hormonov, zmanjšuje izboljša prehrano in detoksikacijo celic. Možganske celice tako
oteklino in normalizira presnovo.Ob uporabi magnetne terapije delujejo bolj učinkovito, se obnavljajo same in proizvajajo več
se lahko na začetku pojavi poslabšanje, kar pa je začetna reakcija hormona melatonina, ki je pomemben za spanje. Prav tako magin znak da magneti delujejo.
netna terapija zmanjšuje vpliv elektrosmoga in drugih zunanjih
dejavnikov, ki slabo vplivajo na spanje.
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UNIVERZALNI Povoj
Koda: MW-5012 | Cena: 135 €
Produktne informacije

Notranjost: pleteno blago s srebrnimi ionskimi vlakni
Sredinski del: termo flis
Magnetno polje: 4 bipolarni-magneti, vsak 780 Gauss
Zunanjost: velur

Univerzalni magnetni povoj je primeren kot
pomoč pri naslednjih težavah :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bolečine v mišicah in sklepih
Obremenitve
Modrice
Krči
Slaba prekrvavitev
Revma
Težave v predelu rame
Težave s komolci
Težave s koleni in kolki
Športne poškodbe
Lumbago
Prenapetost v mišicah
Težave s kitami in vezmi
Edemi in artroza
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Skupna moč v gaussih: 3120 Gaussov

Kaj
pravijo zdravniki:
Vsi odstavki so podani iz knjige”Healthy at last”, avtorica dr.
Verena Breitenbach

Komplicirani zlomi kosti:

Magnete pri zlomih kosti uporabljajo že stoletja. Stimulira
prekrvavitev in rast kosti. Krvne žile se razširijo, celična presnova je , celična presnova je spodbujena in celice proizvajajo več
kostne snovi. Glede na pozitivne učinke magnetne terapije, bi jo
bilo smiselno pogosteje uporabljati.

Zlomi kosti, celjenje ran:

Študije kažejo, da magneti lahko pospešijo celjenje kosti. Že
v davnih časih so magnete uporabljali v ta namen. Številne
študije so dokazale zdravilni učinek. Magneti olajšajo bolečine
in vzpodbudijo metabolizem (predvsem celični metabolizem)
in prekrvavitev. Magnete je zelo dobro uporabljati tudi v kombinaciji s homeopatijo, saj izboljšajo učinek homeopatskih zdravil.

„Golf” ali teniški komolec:

Magneti pomagajo zmanjšati vnetje, izboljšajo prekrvavitev in
vzpodbudijo presnovo, prav zato se vnetje lahko bolje pozdravi.
Dvigne se imunski sistem, ki tako tudi pomaga pri zdravljenju
vnetja. Zmanjšano vnetje na podlagi magnetov je bilo dokazano
v ZDA (Skalak).

Bolečine v rami:
Že od nekdaj se magneti uporabljajo za zdravljenje kosti in
mišic. Magneti so najverjetneje izboljševali prekrvavitev in
tako zmanjševali napetost v ramah. Tako kot akupunktura,
lahko tudi magneti pripomorejo k sproščanju endorfina in
zmanjšanju bolečin.
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MAGNETNI STEZNIK
Koda: MW-5005 | Cena: 150 €
Produktne informacije

Notranjost: pleteno blago s srebrnimi ionskimi vlakni
Sredinski del: termo flis
Magnetno polje : 6 bipolarnih magnetov – vsak 780 Gauss-ov
Zunanjost: velur

Uporablja se pri:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bolečine v mišicah in sklepih
Obremenitve
Modrice
Krči
Slaba prekrvavitev
Revmatske težave
Športne poškodbe
Lumbago
Bolečine v kolkih
Brazgotine
Bolečine v predelu ledvic
Prenapetost v mišicah
Vratna hrbtenica v primerih migren ( v tem primeru ga vstavimo v vzglavnik )
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Skupna moč v gaussih: 4680 Gaussov

Kaj
pravijo zdravniki:
Vsi odstavki so navedeni iz knjige”Healthy at last”, avtorica dr.
Verena Breitenbach

Zdrs medvretenčne ploščice:

Spinalni diski so slabo hidrirana tkiva in spremembe so hitro
vidne.To lahko vodi k zdrsu (herniji) diska. Na voljo so rešitve
kot so izboljšanje telesne drže, krepitev mišic ali, kot zadnja
možnost, operacija. Odlična rešitev je izboljšati prekrvevitev teh
tkiv in to lahko storimo z magneti. Stranski produkti in strupi iz
hrbteničnih diskov so vsekakor bolje odstranjeni z izboljšanjem
metabolične stimulacije.

Osteoartritis:

Pri tem stanju je najpomembneje ostati aktiven, vendar pa naj
telesne aktivnosti ne bodo obremenilne za sklepe. Včasih je
težko premagati zgodnje bolečine. Veliko takšnih pacientov navaja, da se ob redni aktivnosti počuti bolje, četudi so na začetku
težko premagovali bolečine. Magneti lahko zmanjšujejo, s
tem ko povečujejo sproščanje endogenih transmiterjev, prag
bolečine. To mnogim omogoča lažje gibanje. Prevodnost živcev
je prav tako spremenjena. V nadaljevanju pride do izboljšanja
prekrvavitve in preskrbe s kisikom.

Multipla skleroza:

Multipla skleroza je bolezen centralnega živčnega sistema, ki jo
povzroči vnetje živcev. Vzroki za vnetje pa niso še popolnoma
pojasnjeni. Je pa prav mogoče, da magneti izboljšajo to vnetno reakcijo s spremebmo imunskega sistema in izboljšanjem
celičnega metabolizma. Prav tako se izboljša prekrvavitev in krči
so zmanjšani. Magneti prav tako izboljšujejo specifično prevodnost živcev.

Revma:

Revma je splošen izraz za širok spekter bolezni , toda vse so rezultat spremenjenega imunskega sistema. To lahko vodi k vnetju
veznih tkiv, sklepov, sluznice in krvnih telesc. Baker – dolgo
poznan kot sredstvo s pozitivnimi učinki na revmatska obolenja
– kombiniran z magneti, lahko pomaga v vseh naštetih zdravstvenih težavah. Ta kombinacija dvigne in normalizira imunski
sistem. Prav tako so tkiva bolje preskrbljena s kisikom, celična
presnova se izboljša, prav tako prekrvavitev.
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Zdravje iz revitalizirane vode
Voda je eden od štirih starodavnih elementov, skupaj z Zemljo,
zrakom in ognjem. elements, Thales iz Mileta (624 - 546 b.c.)
je vodo pojmoval kot vir vsega. „ Na začetku je bila voda,” pravi
Biblija v njeni zgodbi o nastanku sveta. In ne glede na to, ali se
je življenje začelo v oceanu ali kot pravijo zadnje hipoteze, v
vrtinčasti pari nekega prvobitnega ribnika, je torej povsem jasno
– življenje brez vode ni mogoče.
Voda je za človeka neizmernega pomena. 60% našega telesa je
sestavljenega iz vode. Vsak dan izločimo 2,5 l tekočine in zato
jo moramo nadomestiti z vnosom nove tekočine in hrane.Voda
je sestavni del vsake posamezne celice in vseh telesnih tekočin.
Voda v krvi transportira hranljive snovi celicam, vpliva na prebavo in uravnava telesno temperaturo.

Zdravilna moč vode je poznana že tisočletja. Stari Romani so v
času njihovega imperija v vsem Mediteranu ustvarili termalne
kopeli, predhodnice današnjih termalnih toplic. Še danes ljudje
iščemo in najdemo željeno sprostitev v različnih termalnih centrih. Medicinski efekt vode je kot hladno poživilo, ki izboljšuje
prekrvavitev v koži. Razne bolečine, težave s prekrvavitvijo,
vročinska stanja, težave s spanjem in težave dihalnega sistema
so tako prepoznane in olajšane. Na živčni sistem, proizvajanje
hormonov in tudi imunski sistem lahko vpliva voda. Glede na
to, kako velik je vpliv vode na naše telo, pa je ključnega pomena
prav kvaliteta vode, ki jo pijemo. Dolgo je tega, kar smo pili
izvirno vodo. Izvirna voda pride iz Zemljine globine in je obogatena, ko potuje skozi različne plasti Zemlje in pod vplivom
njenega magnetnega polja. Večina vode, ki je danes napeljana
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z vodovodi, je kemično čista in pitna, vendar pa je izgubila vse
izvirne lastnosti in magnetno energijo. Pod vplivom magnetov
voda spremeni strukturo. Namesto v molekule, se povezuje v
trimere (po tri molekule skupaj), ki so najboljši za življenje.
Spremenijo se gostota, viskoznost, prevodnost in kislost vode,
ter tudi površinska napestost.

Magnetna palčka za vodo
Omogoča vam, da ustvarite magnetno polje neposredno v vodi,
ki jo pijete. Na voljo so magnetne palčke z različnimi motivi, kar
še popestri uživanje priporočene količine vode dnevno.
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Magneti resnično pomagajo ! Skrivnosti mikrokozmusa
Ljudje že tisočletja prisegajo na zdravilno moč magnetov. Fenomen pa še ni dokončno raziskan. Ampak znanost ne zanika in ne
ignorira več dejstev. Znanstveniki na Univerzi v Virginiji (ZDA) so nedolgo nazaj opravili klinične eksperimente v katerih so pridobili rezultate, ki ne bodo presenečali zagovornikov zdravilne moči magnetov, četudi so s tem dali zadosten razlog za še podrobnejše
raziskave.
Znanstveniki so odkrili, da magneti stimulirajo prekrvavitev ali regulirajo krvni obtok. Prav tako so dosegli, da se preveč razširjene
vene skrčijo in stisnjena krvna telesca se sprostijo. Otekline in vnetja so se zmanjšala, poškodbe so se hitreje in bolje celile. Praske in
celo brazgotine so se občutno zmanjšale pod vplivom magnetov. Še posebej so bili pozorni pri športnih poškodbah, kjer priporočajo
uporabo ledenih obkladkov in magnetov, npr. pri zvinih, modricah in praskah, kar je eden redkih nasvetov inštituta, ki je naklonjen
tradicionalni medicini. Številna obolenja odreagirajo pozitivno takoj po uporabi magnetov.

Magnetno srce ! Polni energije 24 ur na dan
Magnetno srce lahko nosimo podnevi in ponoči na katerem koli delu telesa. Sestavljeno je iz dveh delov : magnetni element (lahko
tudi z bakrom), ki oddaja svoj magnetni vpliv pod oblačilom, ter ustrezni pokrovček, ki se namesti nad oblačilom.
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Preizkus krvnega obtoka! Boljši krvni tok
Študije so pokazale, da so se pacienti s slabo prekrvavitvijo v rokah, nogah in stopalih, počutili občutno bolje po le nekaj dnevih
nošenja Magnawell izdelkov. Toplota se proizvaja z naraščanjem krvnega toka. Istočasno manjše kapilare v povrhnjici absorbirajo
novo količino kisika in hrane in stranski produkti se izločijo. Mišice in sklepi niso več trdi in boleči. Izboljšan krvni tok v povrhnjici
se zlahka prikaže s termografijo.

Slika 1

Slika 2

Boljši krvni obtok ! Z uporabo Magnawell izdelkov
Terapija s toploto je ena najstarejših zdravilnih terapij. Posebna struktura MAGNAWELL izdelkov izboljša merljivo terapevtsko
učinkovitost zaradi proizvajanja toplote magnetnega polja na mestih nameščenih izdelkov. Termografski test Magnawell izdelkov
pokaže izboljšano cirkulacijo krvi , ker se temperatura dvigne ( glej sliko 1 in sliko 2).

Normalizacija celične presnove

Človeško telo lahko primerjamo z navadno baterijo. Lahko jo napolnimo – ali izpraznimo. Živa celica je obdana z membrano skozi
katero morajo pomembne snovi vstopiti ali izstopiti. Zmožnost celične membrane, da se odpira in zapira, imenujemo prepustnost.
Ta prepustnost je kontrolirana z električnim fenomenom : kadar je celica zdrava in v mirovanju, je razlika v električni napetosti med
notranjo in zunanjo membrano približno 70 tisoč Voltov. Ta napetost je rezultat popolne električne sile, ko ioni potujejo skozi membrano, združen s pasivno razpršitvijo in osmozo. Potencial mišic in živcev je ca. 90 tisoč Voltov. Količino elektrike lahko izmerimo z
voltmetrom. Če prepustnost ne deluje pravilno, le to povzroča disfunkcijo v celici, katera, če ne bo ozdravljena, odmre. Če je potencial
membrane prešibak v skupini istega tipa celic membrane bo terapija z boljšim izmeničnim magnetnim poljem dvignila potencial skupine celic, ki bodo tako ponovno delovale normalno.
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Test krvnega obtoka po uporabi izdelka
Naslednje slike prikazujejo pretok kožnih kapilar pred in po uporabi Magnawell izdelkov na mikroskopski ravni. Testi so bili izvedeni na enakem površju kože pred in 2 uri po uporabi Magnawell izdelka.
ŠTUDIJA A
Po uporabi Magnawell
terapevtskih izdelkov

Pred uporabo Magnawell
terapevtskih izdelkov

ŠTUDIJA B
Po uporabi Magnawell
terapevtskih izdelkov

Pred uporabo Magnawell
terapevtskih izdelkov

Študije so pokazale občutno izboljšanje splošnega stanja organizma pri pacientih, ki so uporabljali Magnawell terapevtske izdelke.
Meritve so pokazale boljši pretok in boljšo oskrbo organizma s kisikom. Večja količina kisika v organizmu izboljša izmenjavo snovi
med celicami in izločanje škodljivih snovi iz organizma.
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Srebrne niti v MAGNAWELL
izdelkih so patentirane s strani proizvajalca
Srebrne niti so izdelane skozi poseben proces, ki je patentiran s strani proizvajalca. Srebro je prekrito s tanko plastjo (film) polistirena. Dva takšna sloja sta združena skupaj s srebrnimi nitmi. Rezultat je polistiren na zunanji strani in srebro v notranji strani
izdelka. Na takšen način je celotno površje srebra zaščiteno pred zrakom in vlago.
Kadar je srebro izpostavljeno oksidaciji, potemni in spremeni svoje lastnosti, kadar pa je zaščiteno s polistirenom lahko ohrani svoje
lastnosti dolgo časa. Srebro ima naslednje lastnosti : prekinja statično elektriko, ki se nakopiči v telesu čez dan. Statična elektrika
slabo vpliva na organizem in prispeva k razvoju številnih bolezni in stresu. Antibakterijske lastnosti – številne študije so potrdile, da
srebrni ioni pomagajo odstraniti viruse in bakterije, različne glivične okužbe in tudi pršice.
VSI MAGNAWELL izdelki so izdelani ročno !
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Magnawell Energy Set

Best Price

108 €

105 € + 30 € = 135 € 108 €

MW
ENERGY SET 1
MW-5049+400

Koda: MW- 5049 | Cena : 105€
Magnetni trak za oči

Koda: 400 | Cena: 30 €
Magnetna palčka za vodo

Magnawell • Feel Weel • Terapija z magnetnim poljem

Magnawell Energy Set

Best Price

108 €

105 € + 30 € = 135 € 108 €

MW
ENERGY SET 2
MW-5049+1175

Koda: MW- 5049 | Cena : 105€
Magnetni trak za oči

Koda: 1175 | Cena: 30 €
Magnetna palčka za vodo

Magnawell • Feel Weel • Terapija z magnetnim poljem

Magnawell Power Set

150 € + 39 € + 30 € =219 € 175 €
Koda: MW-5005 | Cena: 150 €
Magnawell magnetni steznik

MW
POWER SET 1
MW-5005+177
+400

Best Price

175 €

Koda: 177 | Cena: 39 €
Magnetno Srce

Koda: 400 | Cena: 30 €
Magnetna palčka za vodo

Magnawell Power Set

150 € + 39 € + 30 € = 219 € 175 €
Koda: MW-5005 | Cena: 150 €
Magnawell magnetni steznik

MW
POWER SET 2
MW-5005+177
+1175

Best Price

175 €

Koda: 177 | Cena: 39 €
Magnetno Srce

Koda: 1175 | Cena: 30 €
Magnetna palčka za vodo

Magnawell Universal Set

Best Price

139 €

135 € + 39 € = 174 € 139 €

MW
UNIVERSAL SET
MW-5012+177

Koda: MW- 5012 | Cena: 135 €
Univerzalni Povoj

Koda: 177 | Cena: 39 €
Magnetno srce

Magnawell • Feel Weel • Terapija z magnetnim poljem
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