FIQUE A CONHECER A
FAMÍLIA THERMACARE®
As Faixas Térmicas Terapêuticas ThermaCare® estão disponíveis em vários formatos e
tamanhos, de modo a proporcionar alívio da dor em várias áreas do corpo com o mais
elevado conforto e adaptabilidade.
A família ThermaCare ® possui três tipos de faixas térmicas desenvolvidas
anatomicamente para controlar a dor causada por lesões musculoesqueléticas. Embora
todos os membros da família partilhem características comuns, cada faixa térmica tem
algumas características únicas e específicas que a tornam ideal para os seus fins
específicos:

ThermaCare® Terapia de Dor Lombar e Anca:
Esta faixa proporciona 8 horas de calor contínuo para o tratamento de dor muscular
lombar e tensões musculares na região lombar e ancas. A área de aquecimento é
suficientemente grande para assegurar a cobertura total da região lombar e das ancas. O
tecido da faixa é elástico e confortável, e toda a faixa é tão fina que pode ser utilizada
discretamente, mesmo durante a prática de atividade física.
ThermaCare® Terapia de Dor no Pescoço e Ombros:
Esta faixa também proporciona até 8 horas de calor para aliviar a dor
musculoesquelética, mas foi concebida para ser colocada em diferentes áreas do corpo.
O formato alongado e o tamanho desta faixa tornam-na adequada para tratar a dor
muscular na área cervical, para aliviar tensões no pescoço e ombro, ou para controlar a
dor no punho. Tal como os outros produtos ThermaCare®, é discreta e suficientemente
adaptável para poder ser utilizada durante as atividades diárias.
ThermaCare® Uso Versátil:
Esta faixa é capaz de produzir calor durante 8 horas, para tratar dor muscular em
qualquer área do corpo não abrangida pelos produtos mencionados anteriormente. A sua
versatilidade deve-se às suas duas principais propriedades. Foi concebida em forma de
"X", o que proporciona 4 pontos adesivos que garantem uma fixação firme e durável à
pele, mesmo durante movimentos. Adequada para áreas do corpo mais pequenas,
incluindo ombros, área interescapular, pernas ou braços.
Tal como os outros produtos ThermaCare®, estas faixas são suficientemente finas para
poderem ser confortavelmente utilizadas debaixo da roupa sem que limitem os
movimentos.

Em conclusão:
Faixas Térmicas ThermaCare® Terapia de Dor Lombar e Anca:
- Para dor lombar e dor no músculo da anca.
- Área de aquecimento grande.
- 8 horas de calor contínuo.
- Confortáveis e discretas.
Faixas Térmicas ThermaCare® Terapia de Dor no Pescoço e Ombros:
- Para dor musculoesquelética no pescoço, ombro e pulso.
- 8 horas de calor contínuo para 16h de alívio da dor 1.
- Confortáveis e discretas.
Faixas Térmicas ThermaCare® Uso Versátil:
- Para dor musculoesquelética em qualquer área do corpo.
- Formato em "X" para uma fixação firme e duradoura.
- 8 horas de calor contínuo.
- Confortáveis e discretas.
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