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ActiPatch® smärtlindringsenhet
i

Smärtlindring – neuromodulering. När vi har
ont så går det nervsignaler från skadan/
smärtan upp till ryggmärgen där det sker en
omkoppling och så går det signaler till hjärnan som
talar om att vi har ont. ActiPatch påverkar nervsignalerna som kopplas om i ryggmärgen. Den modulerar
nerverna, så att vi upplever smärtlindring.

i

Antiinflammatorisk – också den antiinflammatoriska egenskapen gör att vi ganska så
fort upplever smärtlindring. När vi har en
inflammation så svullnar vi i det området. Svullnaden
i sig, gör att det kan trycka på omkringliggande vävnader och nerver som då skapar smärtor (t.ex. ischias).
ActiPatch ökar blodgenomströmningen och arbetar
in på cellnivå för att återställa balansen och ta bort
inflammationer.

ActiPatch är en smärtlindringsenhet som
också är antiinflammatorisk och går in på
cellnivå och påskyndar läkningsprocessen
inifrån. Den är alltså smärtlindrande, antiinflammatorisk samt optimerar och hjälper kroppen att läka det
som går att läka (mycket bra efter operationer, vid
diabetessår m.m.)
ActiPatch är bra vid akuta och kroniska
smärtor samt vid snabbare återhämtning
vid träning eller tävlingar. Också tillstånd som
till exempel smärtor vid förslitningsskador, nervsmärtor, reumatism, fibromyalgi, artrit och artros har mycket god effekt av ActiPatchen. Den lindrar eller tar
bort smärtor också vid bestående skador som ger
smärtor även om den då inte kan läka ut själva skadan.
Detta genom neuromodulering (kommer längre ner)
och att den är antiinflammatorisk samt den ökade
blodgenomströmningen (vilket tar bort slaggprodukter
och tillför näring och syre till celler och vävnader).

i

Den är aktiv i 720 timmar – vilket betyder att
man kan använda den dygnet runt i 30 dygn
och den har också av-/påsättningsfunktion.

i

Använd den gärna dygnet runt de två första
veckorna, för att få den bästa effekten, så
att den kan få lov att göra sitt jobb ordentligt.
Därefter känner man om man behöver ha den på om
natten eller om dagen – men minst 6–8 timmar/dygn.

i

ActiPatch säljs bland annat på Boots apo
tekskedja i England, som har cirka 600
butiker. Där är ActiPatch den bäst säljande
smärtlindringsprodukten! Den säljs alltså mer än till
och med Alvedon, opioider och morfinpreparat för
smärta.

i

Den går ihop med alla läkemedel, också
blodförtunnande. Den går bra att använda
med metallimplantat samt pacemaker.
Man behöver dock inte sätta den rakt över där pacemakern är inopererad.

i
i
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Påskyndar läkning. Våra celler har cellmembran där natrium och kalium strömmar in och
ut ur cellen beroende på behov. Dessa jonkanaler skapar en spänning i cellmembranen som vi
behöver för att vara i balans och vara friska. ActiPatch
går in på cellnivå och påverkar jonkanalerna i
cellmembranen så att cellerna får optimal spänning
Detta gör att kroppen kan lägga sin energi på att
läka sig istället för att försöka skapa balans. Dessa
faktorer sammanlagt påskyndar och optimerar läkningen i kroppen.

i

Daily Mail skrev häromdagen om ActiPatch.
De hade en studie på 254 människor, där
nio av tio upplevde en minst 60-procentig
förbättring!

För att läsa mer om smärta, kronisk och akut,
samt mer information om ActiPatch, välkommen
till vår hemsida:

www.harmonyhealth.se

Harmony Health Sweden AB
Barnens Byväg 24
444 61 Stora Höga

Telefon:
0723-81 82 95

www.harmonyhealth.se
E-post:
info@harmonyhealth.se

Momsreg.nr: SE559040256501
Org.nr: 559040-2565

