
Nie wierz tylko naszym słowom... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

Piezoelektryczny stymulator terapeutyczny 
 

 
 Prosta, jednominutowa terapia 

 
 Brak kabli, wkładek czy baterii 

 
 Zarejestrowany Wyrób Medyczny 

 
 Bez  przyjmowania leków 

 
 Bezpieczny i łatwy w użyciu                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Po przeprowadzeniu testów w szpitalu wielu naszych pacjentów było 
naprawdę zadowolonych z wyników, a w kilku przypadkach doświadczyli 
oni ogromnej zmiany, która zmieniła ich życie"  
Dr Charles Moore 
 
"Byłem pod tak dużym wrażeniem produktu, od razu i zadzwoniłem 
do moich moi kolegów i opowiedziałem im o tym niesamowitym 
urządzeniu, nie mogąc się go nachwalić” 
Dr Simon Dunstan BDS, B.MED. 
Sci., BMS FDSRCS (ang.), FRCS (ang.) 
 
"Chcę zająć Wam tylko kilka minut, aby powiedzieć, jak dobrze produkt 
na mnie zadziałał. Dziękuję bardzo " -  E. W 
 
"W zeszłym tygodniu otrzymałam mój Paingone i jestem absolutnie 
zachwycona. Teraz nawet mój mąż chce kupić Paingone, aby trzymać 
go w swoim aucie" - B. S 
 

Europejskie Oznaczenie CE 

Pacjenci, lekarze i inni użytkownicy mogą nam zaufać, 

ponieważ znak CE może być przyznany wyłącznie 

produktom zaklasyfikowanym jako Wyrób Medyczny 

w sytuacji, gdy produkt spełnia surowe wymagania 

nowej Dyrektywy. 

 
Żaden produkt ani porady nie mogą być traktowane jedynie jako 

zamiennik leczenia ani jako diagnoza danego schorzenia, jego terapia 

lub leczenie. Skonsultuj się z lekarzem, jeżeli masz jakiekolwiek 

wątpliwości dotyczące swojego stanu zdrowia lub zażywasz leki. 

Paingone nie jest polecany osobom z rozrusznikiem serca, cierpiący 

na epilepsję ani kobietom w ciąży. 

 



Wypróbuj Paingone za darmo dzisiaj i poczuj korzystną różnicę! 

98% osób, które wypróbowały Paingone, zatrzymałoby urządzenie do regularnego użytku. 

 Czym jest Paingone? 

Paingone jest stymulatorem terapii piezoelektrycznej, który 
dostarcza kontrolowanej i ukierunkowanej stymulacji prosto w źródło 
bólu. Jest to Wyrób Medyczny, niewymagający przyjmowania leków, 
używany przez wielu zadowolonych klientów, zarówno młodych 
jak i tych w podeszłym wieku.  
 

Można go stosować wszędzie, o każdej porze i przez ubranie 
Jest wystarczająco mały i wystarczająco lekki, aby nosić go przy sobie 

w kieszeni lub torebce – dzięki temu, że urządzenie nie wymaga 

użycia dodatkowych elementów można je używać wszędzie i o każdej 

porze. Paingone można stosować przez odzież, więc nawet 

w obecności innych osób nie ma potrzeby powstrzymywania 

się od korzystania z niego. 

Zdejmowanie ubrania jest całkowicie niepotrzebne ... 

Całkowicie bezpieczne stosowanie tak często, jak tego chcesz  

Paingone został zaklasyfikowany jako Wyrób Medyczny i posiada 
certyfikat klasy IIa. Jest całkowicie bezpieczny w użyciu i nie 
powoduje żadnych skutków ubocznych, więc możesz stosować go 
tak często, jak tylko chcesz.  
 

W pełni samowystarczalny 
2 lata gwarancji producenta 

Paingone jest całkowicie samowystarczalnym urządzeniem; nie 
wymaga używania akcesoriów, żeli lub wkładek, jest zasilany 
kryształami. Paingone dostarcza stymulujący impuls za każdym 
razem, gdy klikniesz przycisk. Nie wymaga użycia baterii ani zabiegów 
konserwacyjnych, jest objęty 2 letnią gwarancją producenta.  
 

Paingone jest wyjątkowy w porównaniu do innych dostępnych terapii, po prostu przyłóż go do miejsca, w którym 
chcesz go użyć i naciśnij przycisk, aby rozpocząć natychmiastową terapię – działa nawet przez ubranie! 

 

 Prosta, jednominutowa aplikacja 

 Brak kabli, wkładek lub baterii 

 Zatwierdzony Wyrób Medyczny 

 Brak konieczności używania leków, bezpieczny i łatwy w użyciu 

Ponad 1 milion sprzedanych urządzeń na świecie, 
sukces tego urządzenia mówi sam za siebie! 

 


