Almofadas de caroços

DESCRIÇÃO
Almofadas de caroços
INDICAÇÕES
Reduz a dor e a tensão muscular.
Reduz dores das articulações
Alivia a dor de cabeça e cólicas abdominais
Relaxa e massaja
Conforta no Inverno
OUTROS BENEFÍCIOS
Poupa energia
Ecológica e sustentável
Prenda perfeita

A ALMOFADA DE CAROÇOS DE GINJA é um antigo
remédio caseiro europeu.
Na Suíça, os trabalhadores das fábricas de Kirsch (bebida
resultante da destilação do suco fermentado de
uma cereja negra) faziam pequenos sacos com os
caroços e colocavam-nos a aquecer em cima dos fogões
para, depois de um duro dia de trabalho, os usarem
como tratamento para as suas dores.
Recentemente foi descoberta uma almofada de caroços
de ginja em Múnster, Alemanha, datada do séc. XIII,
muito anterior ao seu uso na Suíça.
Os caroços de ginja têm a capacidade única de reter e
libertar lentamente o calor, depois de aquecidos, ou
ainda de se manterem frios durante um longo período
de tempo, se arrefecidos.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO / VALIDADE
AQUECER – no micro-ondas entre dois a três minutos, dependendo do
micro-ondas. Se necessário reaquecer por mais 15 segundos. Cuidado ao
retirar do micro-ondas e aplicar sobre o corpo. Não sobreaquecer! Os
caroços podem rebentar se forem sobreaquecidos.
ARREFECER – no congelador pelo menos durante 30 minutos. Colocar
antes num saco de plástico ou envolver em papel de alumínio.
LAVAR – na máquina, mas sempre dentro de uma pequena fronha e num
programa para roupa delicada. Secar completamente. Os caroços
húmidos têm mais tendência a rebentar quando AQUECIDOS
DEMASIADO.
AVISO: cada pessoa tem o seu nível de conforto. Teste sempre a
temperatura antes de usar, colocando a almofada sobre uma zona
menos sensível do corpo. Nunca deixe uma almofada já estragada perto
de uma criança. Nunca deixe a almofada com o seu animal de
estimação. Os caroços, quando soltos, representam um risco de asfixia.
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