
 

TIENS patalynės komplektas „Health“ 

 

 

Ką ji mano apie TIENS patalynės komplektą „Health“? 

 

 

Nuskaitykite QR kodą ir sužinosite... 

 

 

 

 

 

 

 



Kokybiško miego svarba 

 

Pasak tradicinės kinų medicinos, žmogus turėtų rūpintis savo sveikata 30 % pastangų skirdamas korekcijai, 

70 % – prevencijai. Korekcija – tai organizmo pusiausvyros reguliavimas vartojant augalinės kilmės maistą bei 

maisto papildus ir naudojant sveikatos priežiūros priemones. Prevencija reiškia kūno harmonijos palaikymą 

reguliariu miegu, subalansuota mityba, sportu ir kitais sveikos gyvensenos įpročiais.  

Žmonės miegodami praleidžia trečdalį gyvenimo, todėl būtent miegas yra geriausias būdas sveikatai 

palaikyti.  

Miego metu žmogaus organizmas detoksikuojasi per limfą, kepenis, tulžies pūslę, plaučius ir storąją žarną bei 

užbaigia hemopoezę (kraujo ląstelių gamybą) kaulų čiulpuose. Taigi geras miegas gali padėti vidaus organams 

išlikti sveikiems ir atsistatyti. Be to, jis leidžia pailsėti jūsų smegenims ir galūnėms, pagerina darbingumą ir 

kasdienio gyvenimo kokybę. 

 

 

 

Kokia yra miego trūkumo žala? 

1. Veikia smegenų kūrybines funkcijas  

Miego trūkumas veikia nuovoką ir gebėjimą priimti sprendimus ir net gali sukelti atminties sutrikimus bei 

sulėtinti mąstymą.  

2. Neigiamai veikia paauglių brandą 

Miego trūkumas mažina augimo hormono išsiskyrimą, neigiamai veikia normalų vystymąsi, gali nulemti žemą 

intelekto koeficientą ir sutrikdyti augimą. 



3. Veikia odos būklę 

Dėl miego trūkumo oda papilkėja, atsiranda raukšlės ir ji praranda gyvybingumą. 

4. Sukelia širdies ir kraujagyslių ligas  

Miego trūkumas gali sukelti širdies ligas, aukštą kraujo spaudimą, diabetą ir kitas ligas. Taip pat gali sutrikdyti 

endokrininės sistemos darbą. 

5. Miego trūkumas padidina alkio hormono kiekį skrandyje, todėl skatina apetitą ir gali sukelti nutukimą. 

 

 

 

 

 

 

TIENS pagalvė „Health Pillow“ 

1. Ar miegate ant tinkamos pagalvės? 

 

Jūsų pagalvė yra per aukšta? Tuomet galite jausti įtampą ir sąstingį kakle. 

 

Per aukšta pagalvė gali pažeisti natūralų kaklo slankstelių išlinkimą ir sukelti kaklo sausgyslės bei raiščio 

įsitempimą, todėl kakle galite jausti sąstingį.  

 



Per žema? – knarkimas 

Miegant ant žemos pagalvės, žandikaulis spaudžia gerklę, gomurio liežuvėlis pasislenka atgal ir trukdo patekti 

orui. Todėl galinės burnos ertmės minkštasis gomurys vibruoja viršuje ir kartu su įkvepiamu oru atsiranda 

knarkimas.   

 

Per minkšta? – pabrinkusios akys 

Miegant ant minkštos pagalvės jūsų galva gali susmegti į minkštą pagalvę, todėl padidėja kraujagyslių 

kraujotakos ir veido raumenų spaudimas. Ryte galite atsikelti su pabrinkusiomis akimis ir lengvu galvos 

skausmu.  

 

Per kieta? – tekančios seilės 

Kieta pagalvė užspaudžia miego arteriją bei sutrikdo kraujo apytaką, smegenims pritrūksta deguonies ir 

atsiranda dalinis mikrocirkuliacijos sutrikimas. Todėl padidėja seilių išsiskyrimas ir ilgą laiką yra kvėpuojama 

per burną. 

 

Jokios pagalvės? – kaklo slankstelių deformacijos 

Jei miegodami nenaudojate pagalvės, tai gali pakeisti fiziologinį jūsų kaklo slankstelių įlinkio kampą. Kaklo 

slanksteliai esantys stuburo viršuje susideda iš septynių slankstelių, sudarydami lygų išlinkimą ir fiziologinį 

kampą, kurį miego metu palaiko pagalvė. Ilgą laiką nenaudojant pagalvės, gali ištiesinti kaklo slankstelių 

išlinkis, pažeisdamas pačius slankstelius ir visą stuburą. 

 

2. Penki sveikatos ingredientai 

 

Antibakterinis šilkas su turmalinu sulaiko bakterijas  

 

Antibakterinis šilkas  su turmalinu efektyviai kovoja su auksinio stafilokoko (lot. Staphylococcus aureus) ir E. 

Coli bakterijomis, be to, jo sudėtyje nėra dirginančio formaldehido. Šis audinys taip pat mažina bakterijų, 

atsiradusių nuo pleiskanų, riebalų ir seilių, dauginimąsi, todėl gali pagerėti viršutinių kvėpavimo takų 

funkcijos.  

 

Nefritas ramina Yang energiją ir absorbuoja Či energiją 

 

Nefritas spinduliuoja šilumą, todėl gali padėti esant galvos 

svaigimui, sumažina kaukolės temperatūrą ir normalizuoja 

kraujo spaudimą. Nefritas turi raminamųjų savybių, mažina 

kūno temperatūrą, todėl yra ypač naudingas karštą vasarą. Be 

to, nefrite esantys mikroelementai su statiniu magnetiniu lauku 

įsiskverbia į žmogaus organizmą ir smegenų žievę – taip 



masažuojami akupunktūriniai taškai, smegenų ląstelės pamaitinamos maistingomis medžiagomis.  

 

Energiją teikiančios žvaigždės ir neigiami tolimųjų infraraudonųjų spindulių jonai – dvigubai energijai 

TIENS specialios energiją skleidžiančios žvaigždės „Energy star“ – molekulinis turmalino ir magnetinio lauko 

derinys. Žvaigždės „Energy Star“ gali skleisti tolimuosius infraraudonuosius spindulius, anijonus ir magnetinį 

lauką taip padvigubindamos energinių veiksnių poveikį. Kadangi šie trys energiniai veiksniai glaudžiai susiję 

su saule, oru ir magnetiniu lauku, pagalvė yra itin naudinga sveikatai: pagerina miego kokybę, normalizuoja 

kraujo apytaką, sumažina kaklo sąstingį ir naikina dulkių erkutes. 

 

Ametistas teikia raminamąjį poveikį 

Šio mineralo energija panaši į Ajna Chakra energiją Indijos septynių 

čakrų sistemoje. Ametistas yra išminties ir dvasingumo simbolis, 

galintis pagerinti smegenų ląstelių aktyvumą, smegenų darbą, 

kognityvines funkcijas, dvasinį sąmoningumą ir atmintį. Taip pat turi 

raminamųjų savybių ir gali pagerinti miego kokybę.  

 

 

Perlinė medvilnė – lengva ir atspari smūgiams 

Perlinės medvilnės pluoštas yra lengvas, minkštas ir gerai sulaikantis 

smūgius. Dėl medvilnės tamprumo ši pagalvė suteikia kaklui papildomą 

atramą, todėl sumažina kaklo slanksteliams tenkančią apkrovą ir leidžia 

išvengti kaklo pažeidimų dėl gravitacijos poveikio miego metu. Be to, 

tuščiaviduris medvilnės pluoštas yra atsparus drėgmei, lengvai plaunamas 

ir džiovinamas, jame lengviau cirkuliuoja oras, nesikaupia kvapai ir mažėja 

alergijų rizika. 

 

3. Informacija apie gaminį 

 

Specifikacijos:  

o Pavadinimas: TIENS „Health Pillow“ pagalvė 

o Modelis: TQ-Z16 

o Dydis: 70 x 45 cm 

 

Svarbu: 

o Prieš pradėdami naudoti gaminį, atidžiai 

perskaitykite naudojimo instrukciją. 

o Gaminio skleidžiamas biomagnetinis laukas neturi 

įtakos kitų prietaisų veikimui. 



o Ant gaminio nedėkite daiktų, kuriuos gali paveikti magnetinis laukas (pvz., laikrodžių ar 

magnetinių kortelių). 

o Ant gaminio nedėkite aštrių daiktų, pavyzdžiui, raktų ir žirklių, kad nesuplėšytumėte audinio. 

o Žmonės, sergantys hipertenzija arba širdies ligomis gali naudoti šį gaminį, tačiau turintys 

sunkesnių simptomų turėtų pasitarti su gydytoju; 

o Gaminį galima skalbti arba valyti sausuoju būdu. Visgi, norėdami kuo ilgiau išlaikyti gaminio 

formą ir pailginti naudojimo laikotarpį, kuo rečiau jį plaukite ir valykite. 

 

Priežiūra: 

o Nenaudokite aštrių daiktų, kad nepažeistumėte gaminio paviršiaus; 

o Švelniai patapšnokite pagalvę, kad ji būtų putlesnė, išvalytą pagalvę džiovinkite saulėje, 

laikykite sausoje ir gerai vėdinamoje vietoje; 

o Ant nenaudojamos pagalvės nedėkite sunkių daiktų, stenkitės nesuspausti. 

 

TIENS antklodė „Health Blanket“  

1. Kokia kokybiško miego svarba? 

 

Kuo daugiau miegate, tuo sveikesni esate? Kokybiško 

miego paslaptis slypi ne kiekybėje, o kokybėje. 

Kiekvienam žmogui reikalingas miego kiekis skiriasi 

priklausomai nuo amžiaus ir fizinės būklės. Svarbu 

išsiugdyti įprotį miegoti naktį ir taip pagerinti savo 

miego kokybę.  

Naktinėjate ir miegate dieną? Darote nepataisomą 

žalą savo sveikatai.  

Dauguma šiuolaikinių žmonių, ypač jauni žmonės, 

dažniausiai gyvena „pelėdos“ režimu, tai yra dirba ir 

mokosi naktį, o miega ir ilsisi – dieną. Šis blogas 

įprotis itin kenkia sveikatai, nes būtent nakties metu vyksta organų ir ląstelių atsinaujinimas bei organizmo 

detoksikacija. Tik gyvendami pagal tinkamai suderintą biologinį laikrodį galime būti sveiki. 

 

Geriau sočiai pavalgysite nei gerai išsimiegosite? Miegas – pagrindinė sveikatos stiprinimo priemonė. 

Miego metu mūsų organai detoksikuojasi ir atsistato. Esant miego trūkumui, prisivalgymas tik apsunkina 

organų veiklą, todėl toksinai toliau kaupiasi organizme. Yra sakoma: „Miegas daug svarbesnis už maistą“.  

 

 

 



 

2. Kokybiškas miegas – sveikas kūnas 

„Lukens“ pluoštas 

Šis pluoštas yra naujos kartos poliesterio pluoštas – puresnis ir laidesnis orui nei įprasti audiniai. Naudojant 

nano technologiją, nano milteliai paverčiami energija, kuri efektyviai sugeria šilumą, todėl „Lukens“ pluoštas 

palaiko kūno šilumą ir tinkamą kraujotaką.   

 

Tolimųjų infraraudonųjų spindulių ir anijonų medvilnė 

Ši medvilnė yra pagaminta iš turmalino, naudojant 23 etapų nano technologiją: šlifavimą, maišymą, vandens 

pašalinimą, dezinfekavimą, sausinimą, žėručių pašalinimą, viskozės maišymą ir kt. Turmalinas skleidžia 

infraraudonuosius spindulius ir anijonus, kurie pagerina miego kokybę. Šis magiškas mineralas vadinamas 

„sveikatos lobiu“. 

 

Anijonai 

Anijonai dar vadinami „aplinkos apsaugininkais“ ir „vitaminais ore“, nes pasižymi dezinfekcinėmis ir 

valomosiomis savybėmis, naikina dulkes ir pašalina erkes. Jie padidina deguonies kiekį ląstelėse, sureguliuoja 

rūgščių pusiausvyrą organizme ir sumažina nuovargį, atsiradusį dėl pieno rūgšties, susikaupusios audiniuose 

ir raumenyse. 

 

Tolimieji infraraudonieji spinduliai 

Tolimieji infraraudonieji spinduliai (FIR) – dienos šviesoje nematomos elektromagnetinės bangos, kurios ilgis 

yra nuo 4~1000 μm. Žmogaus organizmas absorbuoja panašų kiekį šių spindulių kaip ir vanduo, todėl jie 

rezonuoja su žmogaus kūno molekulėmis ir pakelia kūno temperatūrą. Dėl šiluminio šių spindulių poveikio 

suaktyvėja ląstelių molekulės, pagerėja kraujotaka (ypač mikrocirkuliacija), medžiagų apykaita ir natūralios 

apsauginės organizmo funkcijos. Šie spinduliai dar kartais vadinami „gyvenimo šviesa“. 

 

3.Informacija apie gaminį 

 

 

Specifikacijos: 

 

o Pavadinimas: TIENS antklodė „Health Blanket“  

o Modelis: TQ-Z15 

o Dydis: 230 x 220 cm 

o Svoris: 3 kg   

 

Svarbu: 

o Prieš pradėdami naudoti gaminį, atidžiai 

perskaitykite naudojimo instrukciją. 



o Ant gaminio nedėkite aštrių daiktų, pavyzdžiui, raktų ir žirklių, kad nesuplėšytumėte audinio. 

o Žmonės, sergantys hipertenzija arba širdies ligomis gali naudoti šį gaminį, tačiau turintys 

sunkesnių simptomų turėtų pasitarti su gydytoju; 

o Gaminys neturi kontraindikacijų, todėl naudojant šį gaminį galima vartoti vaistus ar naudotis 

kitomis sveikatos priežiūros priemonėmis.   

o Gaminį galima skalbti arba valyti sausuoju būdu. Visgi, norėdami kuo ilgiau išlaikyti gaminio 

formą ir pailginti naudojimo laikotarpį, kuo rečiau jį plaukite ir valykite. 

Priežiūra: 

 

o Nenaudokite aštrių daiktų, kad apsaugotumėte gaminį nuo pažeidimų; 

o Prieš supakuodami antklodę vėdinkite ją 2–3 val., išpurtykite nešvarumus, o išvėdinę 

sulankstykite.  

o Įdėkite į plastikinį maišelį ir laikykite sausoje bei vėsoje vietoje. 

o Ant nenaudojamos antklodės nedėkite sunkių daiktų, stenkitės nesuspausti. 

o Prieš naudojimą rekomenduojame antklodę švelniai papurenti, kad ji atgautų savo buvusią 

formą. 

 

TIENS antčiužinis „Health Mattress“ 

1. Informacija apie gaminį 

 

TIENS antčiužinis „Health Mattress“ pagamintas pagal tradicinės 

kinų medicinos žmogaus kūno meridianų principus. Antčiužinis 

padengtas TIENS žvaigždėmis „Energy Stars“, kurios skleidžia 

magnetinę energiją, tolimuosius infraraudonuosius spindulius ir 

anijonus, padedančius organizmo ląstelėms tinkamai funkcionuoti 

ir gauti pakankamai deguonies. Neigiamų jonų ir natūralus 

bambuko anglies pluoštas padeda sureguliuoti biologinį 

magnetinį lauką, sumažinti nuovargį, pagerinti miego kokybę, 

sustiprinti natūralias apsaugines organizmo funkcijas ir bendrą 

savijautą. 

 

Pagrindinė TIENS antčiužinio „Health Mattress“ technologija 

 

Magnetinio lauko energija 

TIENS žvaigždės „Energy Stars“ suformuoja 360° laipsnių trimatį magnetinį lauką, kuris pagerina kraujotaką ir 

sumažina nuovargį. 

 

 



Anijonai 

Kartais dar vadinami „vitaminais ore“. TIENS anijonai „Energy Star“ gali pagerinti miego aplinką ir oro 

kokybę, be to, išvalyti žmogaus organizmą, sumažinti šarmingumą ir palaikyti nervų sistemos balansą. 

 

Tolimieji infraraudonieji spinduliai 

Dar vadinami „gyvenimo šviesa“. TIENS „Energy Stars“ skleidžiamos spindulių bangos ilgis yra 4–16μm, 

organizmas jas lengvai absorbuoja, todėl  pagerinama mikrocirkuliaciją. Šie spinduliai taip pat atlieka ir 

šildomąją funkciją. 

 

 

 

2.Unikalus šešių sluoksnių dizainas 

 

Pirmasis sluoksnis – trimatis žakardinis audinys 

Viršutinis žakardinis sluoksnis yra švelnus, minkštas, neturintis statinio elektros krūvio, dėl to yra malonus 

odai. 

 

Antrasis sluoksnis – anijoninė akupunktūrinė medvilnė 

Šiame sluoksnyje yra itin smulkių turmalino miltelių, pagamintų pasitelkus aukščiausio lygio audinių 

apdirbimo technologijas. Jo paskirtis – kontroliuoti, kad infraraudonieji spinduliai nebūtų išskiriami anijonų 

skleidimo metu. 

 

Trečiasis sluoksnis – TIENS energiją skleidžiančios žvaigždės 



Patentuoti TIENS energijos kristalai yra pagaminti naudojant pažangias technologijas. Juose suderinamos 

keturios turmalino funkcijos ir neigiamas magnetinis laukas. TIENS žvaigždės „Energy Star“ skleidžia 

magnetinį lauką, tolimuosius infraraudonuosius spindulius, anijonus ir kitus energinius faktorius. Žvaigždės 

yra sujungtos viena su kita tam tikrais taškais, todėl jų poveikis nenutrūkstamas. 

 

Ketvirtasis sluoksnis – lygus medvilnės audinys 

Tvirtas, minkštas, laidus orui, padedantis tvirtai išlaikyti TIENS žvaigždes. 

 

Penktasis sluoksnis – bambukinio anglies audinio akupunktūrinė medvilnė 

Naudojant specialias technologijas sukurtas pluoštas su bambuko anglies milteliais – milijonas bambuko 

anglies pluošte esančių dalelių surenka ore esančias daleles ir sugeria formaldehidą, sulfidus, metanolį, 

benzeną, fenolį ir kitas kenksmingas chemines medžiagas, tokiu būdu panaikindamas nemalonų kvapą. 

 

Šeštasis sluoksnis – dryžuotas brokato audinys  

Aukščiausiomis technologijomis išaustas audinys neslysta, yra itin patvarus, neleidžia atsirasti kandims.  

 

3. Informacija apie gaminį 

 

Specifikacijos: 

o Pavadinimas: TIENS antčiužinis „Health Mattress“ 

o Modelis: TQ-Z11 

o Dydis: 178 x 198 cm 

o Svoris: 5,5 kg 

 

 

 

Svarbu: 

o Prieš pradėdami naudoti gaminį, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją. 

o Gaminio skleidžiamas biogmanetinis laukas neturi įtakos kitų prietaisų veikimui. 

o Ant gaminio nedėkite daiktų, kuriuos gali paveikti magnetinis laukas (pvz., laikrodžių ar magnetinių 

kortelių). 

o Ant gaminio nedėkite aštrių daiktų, pavyzdžiui, raktų ir žirklių, kad nesuplėšytumėte audinio. 

o Gaminys neturi kontraindikacijų, todėl naudojant šį gaminį galima vartoti vaistus ar naudotis 

kitomis sveikatos priežiūros priemonėmis.   

o Žmonės, sergantys hipertenzija arba širdies ligomis gali naudoti šį gaminį, tačiau turintys sunkesnių 

simptomų turėtų pasitarti su gydytoju; 



o Gaminį galima skalbti arba valyti sausuoju būdu. Pakartotinis antčiužinio valymas neturi 

įtakos jo funkcijoms. Visgi, norėdami kuo ilgiau išlaikyti gaminio formą ir pailginti naudojimo 

laikotarpį, kuo rečiau jį plaukite ir valykite. 

 

Priežiūra: 

o Nevalykite gaminio su tamsiomis priemonėmis, kad nenudažytumėte jo. 

o Nenaudokite aštrių daiktų, kad apsaugotumėte gaminį nuo pažeidimų; 

o Išvalytą antčiužinį kruopščiai išdžiovinkite saulėje, sulankstykite ir laikykite sausoje bei gerai 

vėdinamoje vietoje. 

 

Dažniausiai užduodami klausimai 

TIENS pagalvė „Health Pillow“ 

1. Kas gali naudoti pagalvę? 

Pagalvė yra tinkama visų amžiaus grupių žmonėms. 

2. Ar galima pagalvę užvilkti įprastu pagalvės užvalkalu? Ar tai nesumažins pagalvės funkcionalumo ir 

efektyvumo? 

Rekomenduojame naudoti pagalvės užvalkalą. Jis sumažins pagalvės užteršimą prakaitu, plaukų riebalais, 

pleiskanomis ir kitomis bakterijomis. Užvalkalas padės prailginti pagalvės naudojimo terminą ir efektyvumą. 

3. Kiek laiko pagalvė gali būti naudojama? 

TIENS pagalvė „Health Pillow“ gali atlikti savo funkcijas 5–10 metų. Nepaisant to, higienos sumetimais siūlome 

pakeisti ją po 5 metų, kad įgytumėte geriausios naudojimo patirties. 

4. Kokiu būdu ir kaip dažnai galima valyti pagalvę? Ar po valymo nepasikeis jos funkcijos?  

Rekomenduojame naudoti pagalvės užvalkalą arba kitą apsaugą. Jei pagalvė susitepa, nuvalykite ją šlapia 

šluoste arba neutraliu valikliu ir palikite išdžiūti (vandens temperatūra neturėtų viršyti +40℃). Valymas 

nepakeis pagalvės savybių, jei valysite pagal nurodytas instrukcijas. Sveikatos ir higienos sumetimais 

rekomenduojame valyti pagalvę kas pusmetį. 

5. Kaip laikyti pagalvę? 

Sulenkite, įdėkite į plastikinį maišelį ir laikykite vėsioje bei sausoje vietoje, nesuspauskite jos su kitais daiktais. 

 

 

TIENS antklodė „Health Blanket“ 

1. Kas gali naudoti antklodę? 

Antklodė yra tinkama visų amžiaus grupių žmonėms. 

2. Kiek laiko antklodė gali būti naudojama? 

TIENS antklodė „Health Blanket“ gali atlikti savo funkcijas 5–10 metų. Nepaisant to, higienos sumetimais 

rekomenduojame ją pakeisti po 5 metų, kad įgytumėte geriausios naudojimo patirties. 

3. Ar galima ant antklodės užtiesti užtiesalą? Ar tai nesumažins antklodės funkcionalumo ir efektyvumo? 



Rekomenduojame naudoti lovos užtiesalą – antklodė išliks švaresnė ilgesnį laiką ir nepraras savo funkcijų. 

4. Kaip valyti antklodę? 

Jei antklodė susitepa, valykite ją švaria, vandeniu (vandens temperatūra neturėtų viršyti 40℃) arba švelniu 

valikliu sudrėkinta šluoste, tada ištieskite ir leiskite išdžiūti. Dėl specialaus antklodės gaminimo būdo 

nerekomenduojame jos skalbti arba valyti sausuoju būdu, nes ji gali prarasti savo formą ir visas sveikatą 

gerinančias savybes, be to, gali sutrumpėti jos naudojimo laikotarpis.  

5. Kur laikyti antklodę? 

Jei ruošiatės nenaudoti antklodės, palaikykite ją 2–3 valandas ant saulės, stipriai išpurtykite nešvarumus, 

įdėkite į plastikinį maišelį ir padėkite vėsioje bei sausoje vietoje. Nesuspauskite antklodės su kitais daiktais. 

 

 

TIENS antčiužinis „Health Mattress“ 

1.Kas gali naudoti antčiužinį? 

Šis gaminys tinkamas visiems, kurie nori pagerinti miego kokybę ir savijautą. Žmonės, sergantys hipertenzija 

ar kitomis rimtomis širdies ligomis, turėtų pasitarti su gydytoju. 

2.Kokiu būdu ir kaip dažnai galima valyti antčiužinį? Ar po valymo nepasikeis jo funkcijos?  

Nešvarų antčiužinį nuvalykite drėgna arba neutraliu valikliu sudrėkinta šluoste, ištieskite ir leiskite išdžiūti 

(vandens temperatūra turėtų neviršyti 40℃) arba valykite sauso valymo būdu. Išlyginkite žemoje 

temperatūroje.   

3.Kiek laiko antčiužinis gali būti naudojamas？ 

TIENS antčiužinis „Health Mattress“ gali atlikti savo funkcijas 5–10 metų. Nepaisant to, higienos sumetimais 

rekomenduojame antčiužinį pakeisti po 5 metų, kad įgytumėte geriausios naudojimo patirties. 

4.Kur laikyti antčiužinį? 

Išvalytą antčiužinį išdžiovinkite ir laikykite sausoje ir vėsioje vietoje. 

5. Ar gausiu geresnį poveikį miegodamas su elektrine antklode? 

Elektrinė antklodė naudojimo metu sušyla. Šiluma gali sugadinti antčiužinio medžiagą; magnetinis elektrinės 

antklodės laukas gali neigiamai paveikti antčiužinio magnetinį lauką, todėl nerekomenduojame naudoti 

antčiužinio kartu su elektrine antklode.  

6. Ar antčiužinys gali prarasti savo savybes? 

Norėdami išvengti problemų, nedėkite daiktų (laikrodžių ir magnetinių kortelių), kurie gali lengvai pažeisti 

antčiužinio magnetinį lauką. Taip pat nedėkite ant jo raktų, žirklių ar kitų daiktų, pagamintų iš geležies. 

 


