Køresygen forsvandt
Med et lille akupressurbånd om håndleddet kan 8-årig pige nu igen klare at køre i bil
uden at blive køresyg. Før blev hun dårlig i flere timer efter en køretur.
Jasmin kører ikke nogen steder
uden at have akupressur-båndene
”Sea-Band” om håndleddene
Ligesom de fleste andre forældre havde Lise
Kvist Sørensen fra Brønderslev ikke lyst til at
fylde sit barn med piller for at undgå køresyge,
og det stod klart, at der måtte gøres noget.
Heldigvis fandt hun frem til et lille
akupressurbånd, som med en knap på
indersiden af båndet stimulerer et vigtigt
akupressurpunkt under håndleddene, og i dag er
det helt slut med køresygen.
Min datter Jasmin har aldrig tidligere haft
problemer med køresyge, men for et års tid
siden begyndte hun at få kvalme, ondt i maven
og hovedet, når vi var ude at køre. Det kunne
ofte tage flere timer, inden hun var frisk igen.
Man bliver naturligvis bekymret, når ens barn
bliver så dårlig, men samtidig har man ikke lyst
til at fylde børn med piller. Derfor gik jeg på
nettet for at finde noget mod køresyge. Her
fandt jeg akupressurbåndet ”Sea-Band”, som
ifølge oplysningerne, fjerner kvalme i forbindelse
med køresyge, søsyge og graviditet. Ved hjælp
af båndets vedvarende tryk på et bestemt punkt
under håndleddene, genskaber kroppen
balancen efter få minutter – og kvalmen ville
forsvinde helt eller reduceres.
Det måtte bestemt prøves, og jeg kunne købe
det på vores lokale apotek, fortæller Lise Kvist
Sørensen og fortsætter: For at teste Sea-Band
kørte vi en mindre tur, hvor Jasmin havde et
bånd om hvert håndled. Det gik helt fint uden
nogen former for ubehag. Derefter kørte vi en
tur, hvor hun ikke havde Sea-Band på - og hun
blev straks dårlig. Det er bare helt utroligt, at et
par bånd om håndleddet kan have så stor
virkning, fortæller Lise Kvist Sørensen, som
efterfølgende har været på biblioteket for at
læse om akupressur for at forstå, hvad der sker.
Har dem altid med i jakkelommen
Vi har lige været på en biltur, og Jasmin skal
nok huske at tage båndene på, og hun ved
præcist, hvordan båndene skal sidde.
Når hun ikke bruger dem, er de altid med i
jakkelommen, så hun har dem, når hun skal ud
at køre med os eller andre. Hun vil nemlig slet
ikke ud at køre uden båndene, slutter Lise Kvist
Sørensen og tilføjer, at familien lige har været
på en lang biltur til Fyn, hvor Jasmin nød hele
køreturen med båndene på.
Fakta: Akupressurbåndet fra Sea-Band fjerner eller lindrer kvalme i forbindelse med køresyge, søsyge, luftsyge,
graviditetskvalme eller kvalme ved indtagelse af medicin. Virker også forebyggende. Båndet kan vaskes og kan bruges igen og
igen. Leveres i æske med to bånd (et til hver hånd), og fås hos Matas, på Apoteket og i Helsam til en vejledende pris af kr. 124,Ved købet medfølger i øvrigt fuld tilfredshedsgaranti. Se mere på: www.seaband.dk

