Slut med køresyge…
Lille akupressurbånd om håndleddet fjernede lille piges køresyge med det
samme. I dag, 1½ år efter, beder hun selv om at få det på inden køreturen.

Inden køreturen husker Sarah altid
at få det lille akupressurbånd Sea‐
Band om håndleddet, så hun ikke
bliver køresyg.

De færreste har lyst til at fylde deres barn med piller for at
undgå køresyge. Men sjovt er det ikke med et køresygt barn.
Sådan var det også hos familien Grübel i Beder ved Århus,
hvis lille datter, Sarah, allerede i 6‐7 måneders alderen
begyndte at kaste op hver gang de var ude at køre, selv på
korte ture. Men med et lille akupressurbånd, som stimulerer
et vigtigt akupressurpunkt under håndleddet, blev alle
problemerne med køresygen løst fra dag til dag.

En knap på indersiden af båndet stimulerer et vigtigt
akupressurpunkt under håndleddet. Ved hjælp af båndets
vedvarende tryk på dette punkt, genskabes balancen i
kroppen efter få minutter ‐ og kvalmen enten reduceres
eller forsvinder helt. Med andre ord virker båndet som en
lille mobil akupunktur‐hjælper. Umiddelbart lød det helt
utroligt, men vi kunne jo altid prøve om det ville virke,
fortæller Anna Grübel og fortsætter:

‐ Sarah var ikke mere end godt et halvt år gammel, da
hendes køresyge begyndte. Og det blev hurtigt et sandt
mareridt at have hende med i bilen. Det var værst, når vi
havde glemt en pose, som hun kunne kaste op i. Jeg fortalte
selvfølgelig forskellige om vore problemer med Sarahs
køresyge. En dag var der en af mine bekendte, som fortalte
mig om et lille akupressurbånd ”Sea‐Band” mod kvalme i
forbindelse med køresyge, søsyge og graviditetskvalme.

Beder selv om at få det på….
‐ Allerede på den første tur, hvor Sarah havde båndet om
håndleddet, var køresygen helt væk. Og i dag, hvor det er
1½ år siden, har hun ikke kastet op en eneste gang siden.
Min mand har til tider været lidt skeptisk, men selv mener
jeg, at et så lille barn ikke kan være bevidst om, hvorvidt det
virker eller ej. Hun ved bare, at når hun har det på, så bliver
hun ikke dårlig. Derfor bruger vi det på hver køretur, kort
som lang, ligesom sikkerhedsselen. Og skulle vi glemme det
en enkelt gang, så husker Sarah os nu på det, slutter, Anna
Grübel og tilføjer, at familien i dag kører lange ture uden
nogen problemer med kvalme og utilpashed.

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 på produktet. Se mere på: www.seaband.dk

