Børn bør ikke blive køresyge…
Kroppen har sit eget forsvar mod køresyge ‐ det skal blot aktiveres..!
‐ ”Når der findes en enkel metode, som virker hurtigt, og helt uden
bivirkninger afhjælper eller fjerne køresyge, ‐ så bør børn ikke have
denne dårlige oplevelse på rejsen”.
‐ sådan lyder det fra den danske distributør af akupressurbåndet SEA‐
BAND. Kroppen har sit eget forsvar mod kvalme ‐ det skal blot
aktiveres.

”Vi håber dermed at fjerne den sidste skepsis om, at denne enkle
metode kan løse et ubehageligt problem” ‐ lyder det fra Sea‐Band
Danmark. I en undersøgelse blev SEA‐BAND anvendt på 62 børn med
svære køresygeproblemer. For 88,7 % af børnene forsvandt kvalmen i
løbet af få minutter, og for de resterende blev kvalmen reduceret.
Undersøgelsen blev gennemført af professor G. Canova fra San Carlo
Borrromeo hospitalet i Milano i 1990.

Når børnene ligger syge på bagsædet i bilen, er ferieglæden ikke den
samme. Fortvivlede forældre spørger derfor ofte brevkasser og
netportaler om gode råd mod køresyge. De gode råd henviser typisk til
løsninger med medicin, men det er ikke uden bekymring at se sine
børn døse hen, blot fordi man er ude at køre.

Lad tvivlen komme dit barn til gode…

Sådan behøver det ikke at være mere.

En fysiologiske forklaring som kan tilfredsstille vestlig videnskab er på
vej, og de forskere der undersøger forklaringer bag akupunktur og
akupressur, finder beviser for, at kemiske budbringere i nervesystemet
kan være forbindelsen mellem akupunkt‐stimulation og en fysiologisk
reaktion.

Med akupressurbåndet SEA‐BAND er det dokumenteret gennem
kliniske undersøgelser, at et svagt vedvarende tryk på det vigtige
akupressurpunkt P6, under hvert håndled, aktiverer kroppens eget
forsvar mod kvalme, og efter få minutter er køresygen væk eller
reduceret ‐ processen skal blot aktiveres.
Med SEA‐BAND kan du aktivere denne proces, og behandlingen er så
effektiv, at distributøren Sea‐Band Danmark giver
tilfredshedsgarantien uden begrænsninger.

Hvis du tvivler på, om SEA‐BAND kan hjælpe dit barn mod køresyge, så
lad tvivlen komme dit barn til gode, og lad barnet afgøre, om det
virker. Løsningen er helt uskadelig og uden bivirkninger. Det virker
efter samme princip som akupunktur, bare uden nåle.

SEA‐BAND‐behandlingen virker på både børn og voksne og
akupressurbåndet kan bruges igen og igen.

En bruger siger: Det virker.....
Begge mine børn og jeg har altid ”døjet” med køresyge. Læste om seaband og købte et sæt
med det samme ‐ og det virker perfekt...!
Er virkelig glad for at have opdaget seaband, da jeg altid bliver rigtig syg, både af at køre i bil,
bus og tog. Kan da nævne, at efter en tur i bybussen blev jeg så syg, at jeg måtte ligge resten
af dagen, og kunne virkelig ingenting.
Begge mine børn på henholdsvis 16 og 9 år, havde det på præcis samme måde ‐ så det er
virkelig ”guld” at finde noget som hjælper.
Merete Besser ‐ Kolding

Kan vi tillade os at ignorere denne behandlingsform..?

