
  Турманиеви стелки
Красивите и здрави крака са важно условие за 
добро самочувствие и привлекателност. 

Здравите стъпала са съвършени "инструменти" 
за опора и предвижване. При ходене те 

равномерно разпределят натоварването и на 
всяка крачка акумулират енергия. 

В основата на материала, от който са изработени 
стелките, има усукано сребро, което притежава 
дезодориращи и антибактериални свойства. По този 
начин стелките осигуряват усещане за свежест, 
намаляват потливостта и неутрализират неприятната 
миризма.

На повърхността на стелките са разположени девет 
"звездички" от турманиева керамика, които отделят 
дълговълнови инфрачервени лъчи, отрицателно 
заредени йони и постоянно магнитно поле. Така по 
естествен начин се подобрява кръвообращението и 
се премахва болката от краката. Специалната форма 
на турманиевите камъчета осигурява най-ефективно 
въздействие на биологично-активните точки по 
стъпалата. Благодарение на точковия масаж при 
продължително вървене или стоене, се подобрява 
циркулацията на кръвта и лимфата, оттоците 
намаляват, премахва се умората в краката, подобрява 
се настроението.
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Ефективна защита в студените дни, не позволяват на краката да изстинат. Турманият отделя инфрачервена топлина, която 
затопля стъпалата в дълбочина, а среброто е най-добрият проводник на топлина. Невероятното съчетание на турманий и 
сребро е гаранция за приятното усещане за топли крака.

Носенето на турманиевите стелки помага да се разтоварят болезнените участъци на стъпалата при полоскостъпие. Турманиевите стелки - това са стелки за 
обувки или маратонки, изработени по специален начин, различаващ се от обикновените стелки. Те са практични и много удобни. Осигуряват специална 
грижа за петата.

Турманий и сребро
Съчетание на полезните свойства на турмания 

и среброто.  
Стъпалата са най-мощния амортисьор в 
човешкия организъм. Турманиевите стелки 
осигуряват постоянен масаж на стъпалата, като 
премахват напрежението, болката и оттоците в 
краката. Невероятното съчетание на масаж и 
топлина усилва ефекта. Възстановява се 
пружиниращата походка на човека, която 
създава впечатление за здраве и енергичност. 
Защото здравите крака са показател за младост.

Турманиева технология
Рефлекторното въздействие възстановява 

енергията и поддържа здравето.
Специалната форма, големина и разположение 
на турманиевите камъчета въздействат върху 
биоактивните точки на стъпалата. Точковият 
масаж, съчетан с ефекта от турмания и 
среброто, създава условия за естествена 
детоксикация; премахва умората и оттоците.

В източната медицина 
наричат стъпалата "Второ 
сърце", защото в тях са 
разположени най-много 
капиляри. Освен това 
стъпалата са най-отдалечени 
от сърцето, което затруднява 
кръвообращението. В 
резултат на това често се 
усеща хлад и мръзнене в 
краката. Турманият в стелките на Нуга Бест 
акумулира биорезонансна инфрачервена 
топлина, която в съчетание със среброто 
активира работата на капилярите в стъпалата и 
дава усещане за топлина на краката.  

Начин на използване 
Изкарайте стелките от 
обувките си и сложете на 
тяхно място турманиевите 
стелки. Ако е нужна 
корекция, отреже те ги по 
оказаните линии според 
размера на крака Ви. 

Лесно се поддържат
След продължително 
използване или ако в 
обувките е попаднала вода, 
изкарайте стелките и ги 
измийте с хладка вода и 
миещо средство. Изсушете и 
отново ги поставете в 
обувките си.

За всички, които
искат да запазят енергичната 
си походка, чувстват бърза 
умора в краката, имат оттоци 
на краката, чувстват болка в 
краката при ходене, имат 
студени крака, при повишена 
потливост и неприятна 
миризма на краката, 

Най-новите 
технологии и древните източни традиции за здраве намират израз в този продукт. 
Това не са просто стелки, в тях е въплътена философията на здравето: 
Стъпалата са основата на човешкото тяло и за тях трябва да се полагат грижи.


