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Slik virker AcuFriend

•  AcuFriend akupressurbøyle stimulerer 
 akupunkturpunktene UB1 og UB2.

• Stimulering av disse punktene setter igang   
 smertedempende prosesser ved hodepine.
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Den smertedempende effekten kan forventes  
innen 30 minutter. Effekten varer primært så 
lenge du bruker bøylen.

Du kan også bruke bøylen når du sover.
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Følg anvisningene punktvis. Benytt gjerne et speil.  

• Rengjør huden i området ved akupunktur-
 punktene. 

• Plasser bøylen med de nederste putene   
 hvilende inntil huden over øyenbrynene 
 som vist på bildet.

• Før så bøylens nederste puter kontrollert 
 nedover mot øyekroken.
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• Press de nederste putene godt opp og inn 
 i øyekroken.

• Hold bøylen stabilt på plass mens du går 
 videre til punkt 3.
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•  Løft øyenbrynene og før de øverste putene
 inn under øyenbrynskanten ved å bøye 
 stagene forsiktig nedover.

• Senk øyenbrynene, slipp bøylen forsiktig og 
 kontroller at bøylen sitter godt.

• Bøylen skal nå gi et lett trykk på akupunktur-
 punktene UB1 og UB2. Se side 2.
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For individuell tilpasning kan du justere høyden 
på de øverste putene i 3 forskjellige posisjoner.  

Normalt benyttes nederste trinn.
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Her sitter bøylens puter korrekt plassert. 
Presset mot punktene UB1 og UB2 er lett 
og komfortabelt.
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Her sitter bøylen for lavt og putene treffer ikke 
UB1 og UB2.





Akupressur
Akupressur er en 4000 år gammel behandlings-
form som bygger på de samme prinsippene som 
akupunktur.  I stedet for å bruke nåler utøves et 
kontinuerlig press på akupunkturpunktene. 
AcuFriend akupressurbøyle gir et tilpasset trykk 
på akupunkturpunktene UB1 og UB2. I tillegg til å 
lindre hodepine kan AcuFriend akupressurbøyle også 
motvirke irriterte øyne, tette bihuler og tårekanaler.

Rengjøring
For at bøylen skal gi ønsket effekt må den sitte godt.
Putene må være rene og ha god friksjon mot huden.
Rengjør derfor putene regelmessig med lunkent 
vann. I området der bøylen skal sitte bør du fjerne 
sminke og kremer før bruk.

Bøylen skal ikke ligge i vann. 

Advarsel
Bøylen består av små deler og bør oppbevares  
i medfølgende etui, utilgjengelig for barn.
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AcuFriend akupressurbøyle kan 
gjennom stimulering av akupunktur-
punkter i øyeregionen forebygge 
og lindre hodepine og øyestress. 
Helt naturlig og uten bruk av 
medikamenter. Akupressurbøylen 
passer til voksne og barn over 10 år.
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