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OHŘÍVAČE NA RUCE

1 pár HAND WARMER 7+ hodin ohřevu!

TĚLESNÉ OHŘÍVAČE „TEPLÍČKA“
Pro nejlepší výsledky používejte ohřívače v uzavřených místech s omezeným přístupem vzduchu.
Nepoužívejte přilnavou vrstvu přímo na pokožku. Průměrná teplota 38°C, maximálně 42°C když je 
ohřívač používán dle návodu, po dobu více jak 7 hodin. 
Složení: Železo, voda, aktivní uhlí a sůl.
Jsou ohřívače opakovaně použitelné? Ne. Ohřívače jsou určeny k jednorázovému použití.
Jsou ohřívače použitelné i při přepravě zvířat? Ano, požívají se při přepravě mnoha druhů zvířat 
k tomu, aby zajistily tolik potřebné teplo během dopravy a to až po dobu 40 hodin. Také se používa-
jí ve speciálních oblecích pro psy např. při venkovních procházkách v chladném počasí.
Proč je na obalu upozornění „Nepoužívejte přímo na pokožku“?
Ohřívače vyzařují teplo a někteří lidé mohou být velmi citliví na vyšší teploty nebo mohou hůře 
rozpoznat, kdy je ohřívač příliš horký. Proč jsou některé ohřívače teplejší a vydrží déle?
Teplota i doba působení jsou ovlivněny sílou chemické reakce. Pro různé účely jsou vhodné různé 
druhy. Proto Vám nabízíme více druhů ohřívačů, aby jste si mohli vybrat typ dle Vašeho přání a po-
třeby. Zatím pro Vás máme připraveny tři druhy, bude-li zájem, nabídku rozšíříme. „Teplíčka“ pro 
Vás odebíráme od společnosti Rynising s.r.o. Ohřívače jsou vždy s Vámi, připravené k okamžitému 
použití v případech rychlé, pohodlné a v některých případech i život zachraňující potřeby zdroje 
tepla.

běžná cena včetně DPH 60 Kč,
naše cena včetně DPH 55 Kč,
cena K“M“K včetně DPH 50 Kč

Ohřívače jsou netoxickým, životnímu prostředí přátel-
ským odolným zdrojem tepla používající výlučně pří-
rodních nehořlavých materiálů.
Jak používat ohřívače?
Jednoduše otevřete vnější obal a vystavte sáček půso-
bení vzduchu.
Není potřeba žádného třepání nebo něčeho obdobného.
Odstraňte papírový obal a umístěte přilnavou vrstvou 
pod prsty
A VLOŽTE DO RUKAVIC. 
OHŘÍVAČ VÁS BUDE HŘÁT VÍCE JAK 7 HODIN !!!
Každé balení obsahuje 2 kusy.
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OHŘÍVAČE NA CHODIDLA

1 sáček ohřívačů TOE WARMER  
je na 6+ hodin ohřevu!

Ohřívače jsou netoxickým, životnímu pro-
středí přátelským odolným zdrojem tepla 
používající výlučně přírodních nehořlavých 
materiálů.
Jak používat ohřívače?
Jednoduše otevřte vnější obal a vystavte sá-
ček působení vzduchu. Není potřeba žádné-
ho třepání nebo něčeho obdobného.
Sejměte z hřející vložky papírový obal 
a umístěte přilnavou vrstvou na ponožku 
nebo přímo do obuvy a získáte tak 6 HODIN 
PŘÍJEMNÉHO TEPLA, OHŘÍVAČE MŮŽE-
TE VLOŽIT DO LYŽÁKŮ ČI JINÉ OBUVI!
OHŘÍVAČ VÁS BUDE HŘÁT VÍCE JAK  
6 HODIN PŘÍMO V BOTĚ !!!

OHŘÍVAČE NA TĚLO

1 ks sáčku ohřívače BODY WARMER vás ohřeje na 12 hodin!

Ohřívače jsou netoxickým, životnímu prostředí přátelským 
odolným zdrojem tepla používající výlučně přírodních ne-
hořlavých materiálů.

Jak používat ohřívače?
Jednoduše otevřete vnější obal a vystavte sáček 
působení vzduchu. Není potřeba žádného třepání 
nebo něčeho obdobného.
Odstraňte papírový obal a umístěte přilnavou 
vrstvou na tělo A VLOŽTE POD SVETR či 
BUNDU nebo RUKÁVU!
OHŘÍVAČ VÁS BUDE HŘÁT VÍCE JAK 12 HO-
DIN PŘÍMO NA TĚLE !!!

Použití:
- na bolesti zad
- na menstruační bolesti
- na bolesti páteře
- na ryby
- pro myslivce
- pro sportovce

objednávejte zde:
http://www.mare-czech.cz/naklweb/objednavka.html
nebo na adrese:
nakladatelstvi@mare-czech.cz

běžná cena včetně DPH 60 Kč,
naše cena včetně DPH 55 Kč,
cena K“M“K včetně DPH 50 Kč

běžná cena včetně DPH 100 Kč,
naše cena včetně DPH 90 Kč,
cena K“M“K včetně DPH 80 Kč


