Ø-Butikken
Hørsholm Helsekost
Ø-Butikken præsenterer den
smertelindrende pen, PainXit
Har du kroniske eller akutte smerter?
Sådan behøver det ikke være. Et liv i smerte er for langt de
fleste et liv med nedsat livskvalitet. Og med begrænsninger
på, hvad man kan gøre og deltage i. Det kan gå ud
over humøret og energien til at foretage sig
andre ting. Heldigvis findes der en naturlig
og bivirkningsfri måde at slippe for smerter.

489 kr.

PainXit virker mod:
•
•
•
•
•
•
•
•

gigtsmerter
100 % effektiv
osteoporose
100 % naturlig
fibromyalgi
100 % bivirkningsfri
muskulære smerter
100 % sikker
tennisalbue
ømhed og smerter ved sport
slag, fald, insektstik
smerter ved brud og operation

Sådan virker PainXit
PainXit virker ved elektrisk nervestimulation gennem
huden. Pennens impulser sender besked til hjernen
om at aktivere kroppens egen smertelindrende
stoffer, endorfiner. PainXit er 2.generation af
PainGone, som i 20 år er blevet solgt verden
over. Med to klik kan selv personer med gigt
eller nedsat styrke i hænderne bruge pennen.

“Det er så dejligt at kunne hjælpe
folk af med deres smerter, eller bare
reducere dem. Jeg nyder mit job!”

Kærlige hilsner fra
Jullie Andersen
Ø-Butikken

Det
CE-certificeret
medicinske apparat
PainXit koster

Opfindelsen fjernede gigtsmerter
Preben Nødskov opfandt PainXit pennen, fordi hans kone, Aase
Nødskov, var plaget af gigtsmerter. Mød Aase Nødskov i Ø-Butikken,
som vil demonstrere, hvor let og effektiv, PainXit virker.

Kom til demo-dag i Ø-Butikken og mød Aase Nødskov
- d. 28/8 kl 16-19
- d. 2/9 kl 14-17
- d. 7/9 kl 14-17
- eller besøg os i butikken, og prøv for dig selv.

Endelig prøvede jeg, hvordan det
føles at blive smertefri
”Jeg har været plaget af en tennisalbue i mange
år, og jeg har prøvet alt fra massage, smertelindrende gel og aflastningstape. Efter at have
prøvet PainXit en gang hos Jullie i Ø-Butikken,
var jeg helt smertefri indtil næste morgen.
PainXit har virket bedre end noget andet jeg
har forsøgt i forhold til min udfordring med
min albue”

Hjertevarme hilsner fra
Bettina Østerby
Afspændingspædagog, Kropsterapeut,
Intuitiv Coach, Mentor i Meditation
www.bettinaoesterby.dk

- fordi personlig & professionel rådgivning gør en forskel Ø-Butikken
Hovedgaden 47 | 2970 Hørsholm | Tlf.: 45 88 66 55
E-mail: horsholmhelsekost@gmail.com
Web: www.oe-butikken.dk
Facebook: Ø-Butikken i Hørsholm

Åbningstider
Mandag-fredag
Lørdag
Søndag

10-17.30
10-14.00
Lukket

