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Infraphil
nos
esportes

O Infraphil e urn moderno e pratico aparelho
doméstico que, ligado a uma tomada elétrica.
emite raios infravermelhos, semelhantes
aos raios solares, beneficos no tratamento de
numerosas enfermidades curaveis pelo calor.
Resfnados, dores musculares e nevralgicas,
contusóes, ferimentos, furünculos, dores de
dente e de cabega etc., podem ter a cura
apressada e, em muitos casos, ser
completamente eliminados com aplicagöes
dos raios infravermelhos do Infraphil.

A pratica dos esportes provoca. as
vêzes, contusóes e pancadas,
distensöes musculares, torgoes que
podem degenerar em problemas
mais sérios se nao forem
convenientemente medicados. A agao
dos raios infravermelhos do Infraphil
provoca maior circulacao sanguinea.
possibilitando maior rapidez no
processo de eliminagao de
dores na parte afetada.
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Ie resfriados
: sinusites

As criangas
e o

infraphil

Reumatismo e dores
musculares podem ser
tratados com
Infraphil

Ds rêsfriados e sinusicës, quando
5stao no inicio, podem, na maioria dos
jasos, ser completamente suprimidos
;om aplicagöes do Infraphil.
Mo entanto. mesmo que a doenca
isteja em estado adiantado, é
aossfvel diminuir sua intensidade e
spressar a cura oom a acao dos
•aios infravermelhos do Infraphil.

Sao comuns os tombos,
machucaduras e pequenas feridas
nas criangas. Para combater èsses
males e impedir agravamentos,
as aplicagöes diarias do Infraphil
resultam benéficas. Também
para picadas de insetos, dores
de dente e inümeras outras
enfermidades, Infraphil proporciona
ali'vio e apressamento de cura.

Para tratamento das
incömodas dores
muscuiares e reumaticas,
as aplicagöes dos raios
infravermelhos do Infraphil
produzem bons resultados.
Logo após a primeira
aplicagao, as dores
diminuem e gradativamente
vao desaparecendo
com as novas aplicagöes.



recomendagóes üteis

• O Infraphi! sömente deve ser ligado na voltagem indicada no
aparelho: 110 ou 220 Volts.

• Recomenda-se uma distancia mi'nima de 25 cm da pele, quando
das aplicagöes do Infraphil.

• Cada aplicacao deve durar de 10 a 20 minutos. dependendo
da orientacao médica,

• Se o paciente tiver pele sensfvel. recomenda-se o uso de urn
crème qualquer, após as apliocöes.

• Nao se devern usar analgésicos antes da utilizacao da lampada
lnfraphil,poisèlesdiminuemasensibilidadedaepidermeaocalor.

» Objetos de plastico e outros de faci! combustao nao d.evem
estar dentro do raio de acao da lampada.

S.A. PHILIPS DO BRASIL
Matriz: Av. Senador Queirós, 312 - Caixa Postal 8681 - Sao Paulo
F l L l A l S :
Guanabara Rua Almirante Baltazar, 281 - Caixa Postal 1489
Sao Paulo Al. Cleveland, 584 - Caixa Postal 8147
Belo Horizonte Rua Aquiles Lóbo. 544 - Caixa Postal 318
Recife Rua Imperial, 1898 - Caixa Postal 612
Porto Alegre Rua Hoffmann, 246 - Caixa Postal 122
Curitiba Av. 7 de Setembro, 3465 - Caixa Postal 206
Salvador Praca Rodrigues Lima. 7 (Largo da Vitória) - Caixa Postal 1199
Brasilia Super Quadra 109 - Lojas 16 e 17 - S. C. L. - Caixa Postal 892

ESCRITÓRIOS DE VENDAS:

Fortalsza Rua General Sampaio. 1255
Santos Rua Julio Conceicao, 197 'y-
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