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FIGYELEM! 
A PIOKAL BIOTERMIKUS TALPBETÉT HASZNÁLATA ELŐTT 
FELTÉTLENÜL TANULMÁNYOZZA ÁT ISMERTETŐNKET! 
 
 

HASZNÁLATI UTASÍTÁS 
 

PIOKAL BIOTERMIKUS TALPBETÉT meleg lábérzetet és jobb vérkeringést biztosít önnek.  
 
 

     
 
Leggyakrabban használt méretek: 36   -    37,5 
                                                     38   -    40 
                                                     40,5  -  43 
                                                     44    -    47 
 
 
A tudományos kutatások és  a talpbetét működése  
 
A biotermikus talpbetét működési hatékonyságát igazolják a Kielcei Biotronika és Elektrofotográfia 
laboratórium vizsgálatai.  
 
A vizsgálatok kimutatták, hogy a talpbetét egy különleges, szervezetünk energetikai mezőjét stimuláló 
képességgel rendelkezik.  
 (A láb ujjak energetikai mezőjének értékelése: Bal oldali képen a láb ujjak 15 percet követő energetikai 
mezeje látható talpbetét nélkül.. A jobb oldali képen viszont a biotermikus talpbetétre ráhelyezett lábujjak 
energia mezőjét mutatja ki.) 
 

   
 
Ezeknek  a mezőknek a változási iránya   a  vizsgálatban résztvevő személyek egyéni tulajdonságaitól függ. A 
vizsgált személyek kb. 80%-a pozitívan reagált a stimulációra., melynek eredményeként megnövekedett és 
telítettebb lett az energetikai mező.  
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Az energetikai mezők képein látható pozitív változások jelenthetik, az egészséges folyamatoknak a 
kezdetét.  
 
A tudományos vizsgálatok melyeket  a  Bydgoszcz, L.Rydygier Collegium Medicum végzett, megerősítik a 
biotermikus talpbetétnek a pozitív hatását. 
A biotermikus talpbetét  a cipőbe helyezve,  a lábunk számára  a hőenergiát  visszatükröző szerepet tölt be. 
A hőenergia  tükörképszerű (nem szétágazó)  reflexiója kedvezően hat a testünk hőenergia szabályozó 
folyamataira és az ehhez kapcsolódó mikro keringésre  (kapilláris és nyirok keringésre) .  
A talpbetét egy kímélő de hosszan tartó termikus erővel ható eszköz.   
A talpbetét működési célja a test hőmérséklet emelése és a vérkeringés javítása.  
A cukorbetegség és periferiális érszűkület problémákkal küszködők akiknek mikrokeringési 
rendellenségei vannak, a talpbetét használatával  úgynevezett „meleg talp” hatását érzékelik.  
A mindennapi tükörképszerű saját energiát felhasználó módszernek köszönhetően a kezek  és lábak melegek 
lesznek.  
A biotermikus talpbetét a hő ellátás rendellenességének a kiegészítő terápiás eszköze.  
 
  
 
                                                          HASZNÁLATI UTASÍTÁS                                                                                                                                                                                                
 

A PIOKAL biotermikus talpbetétet  szorosan összetekerjük, belehelyezzük a cipőbe a 
feliratos oldalával fölfelé (II. rajz) Igyekezzünk a betétet teljesen a cipő orráig betolni 
(III. rajz).  A betét hosszát lehet lerövidíteni úgy, hogy a sarokrésznél vágjuk le a láb 
hosszának megfelelő méretre(I. rajz).   
 
Nem szabad a talpbetét  szélességéből levágni, a szélekkel ki kell bélelni a cipő 
belsejét, mivel a talpunk oldalán lévő receptorokra hatással vannak.  
 
Mivel a biotermikus talpbetétek  „emlékeznek”  a láb formájára, kibéleléskor úgy kell 
beállítani azokat, hogy a cipőben egyenletesen körbefogják a talp mind a két oldalát  
(IV. rajz) 
 
A biotermikus talpbetétet egy kényelmes cipőbe kell belehelyezni (nem ajánlatos a 
szoros, szűk cipő, mivel az gátolná  a vérkeringést).  
 
Ha rosszul helyezzük be a biotermikus talpbetét és kicsúszik a cipőből, érdemes 3 
pontban kétoldalas ragasztószalaggal rögzíteni a cipőhöz. Ilyenkor 1 hét elteltével az 
új formát veszi fel a biotermikus talpbetét . Ezeket a szempontokat figyelembe véve 
nem ajánljuk a talpbetétet átrakni az egyik cipőből a másikba.  
 
A biotermikus talpbetéteket  nem szabad felvenni zokni nélkül, ajánlatos lehetőleg  

tiszta pamut vagy frottírozott aljú zokni  viselése.  Nem ajánlatos műanyag, nylon zoknit használni, mivel ezek 
nem tudják az izzadtságot beszívni. 
 
A biotermikus talpbetét használata alatt a szervezet által kiürített anyagokat el lehet távolítani a gyakran 
cserélt pamut zoknival,  illetve a filc betét csere által melyet a talpbetétre helyeztünk. Ez kedvezően 
befolyásolja a szervezet gyorsabb tisztítását.  
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A biotermikus talpbetét használatának első hónapjában  naponta több alkalommal szükséges  megmosni a  
talpunkat és kicserélni a vastag frottír zoknit. Egy hónap elteltével, a napi háromszori zokni csere ajánlott.  
 
A biotermikus talpbetétet napi több órán keresztül lehet használni a saját közérzetünktől függően.  
 
Azok a személyek akik a talp keringési problémáival küzdenek, kicsit  hosszabb ideig kellene, hogy használják 
a talpbetétet.  
 
Az  artériák (ütőerek) nagymértékű szűkülésénél,  valamint magas vérnyomás és magas cukorszínt esetén a 
biotermikus talpbetétnek hordását 15 perccel kell elkezdeni, közben több órás szüneteket tartva és csak 
fokozatosan csökkentve a szünetek hosszát.  
 
Hetente egyszer meg kell mosni a biotermikus talpbetétet (kefével és finom mosószerrel, pl. folyékony 
szappannal és utána leöblíteni folyó vízzel), mivel a réseikben összegyűlnek  a talp által kibocsátott   anyagok.  
 
Egészségügyi szempontból  a talpbetét nem adható oda másik személynek.  
 
A talpbetét használatának nélkülözhetetlen eleme a lábmosás és a gyakori zokni csere, melynek 
hatására a szervezet által kiürített anyagok távoznak.  
 
 
                                                            FELHASZNÁLÁSA  
 
A biotermikus talpbetét az alsó végtagok  hő ellátás rendellenességének a kiegészítő terápiás eszköze.  
A láb hőmérsékletének a  természetes emelése jobb keringést biztosít. 
 
                                                           ELLENJAVALLATOK  
 

 Immunoszupressziós ( az immunrendszer működését csökkentő) kezelések esetén 
  Daganatos betegek sugárterápiás kezelése estén 
 sebészeti beavatkozások előtt   
 vesekő és epekő esetén (ezekben az esetekben a mikro keringés javítás nem ajánlott)  

 
 
 
Gyártja: 
 
Z.P.H. PIOKAL, LENGYELORSZÁG 
32-500 Chrzanów, ul. Zurawiec 2 
tel: 032 62 37 353 

www.piokal.pl 
 

A biotermikus talpbetét szabadalmi joggal védett a világ több országában.  
 
Egészségügyi termék PL/DR 016012 
 
 
Forgalmazza: Mandala Életfa Kft. 4024 Debrecen, Jászai Mari u. 4. fszt. 3., Tel.: 52/537-777; 0630/9631-635, email: 
mandala@termeszetesgyogymodok.hu, weboldal: termeszetesgyogymodok.hu 
 

http://www.piokal.pl/
mailto:mandala@termeszetesgyogymodok.hu
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A Mandala Életfa Kft. által országosan forgalmazott termékek:  

 

- Apiterápiás mézkészítmények: 

http://termeszetesgyogymodok.hu/terapiaim/fizikai-terapia/apiterapias-tobb-mint-mez-

keszitmenyek 

- Energy készítmények: 

http://termeszetesgyogymodok.hu/images/energy/pdf/Energy_UJ_KATALOGUS__minden

_keszitmeny.pdf 

- Köpölykészletek: 

http://termeszetesgyogymodok.hu/terapiaim/fizikai-terapia/kopoly-tapasztalatok 

- TÁDÉ test- és fülgyertyák: 

http://termeszetesgyogymodok.hu/terapiaim/fizikai-terapia/ful-es-testgyertazas/gyertya-

tipusok 

- PIOKAL ágybetét 

- PIOKAL biotermikus  talpbetét 

- PIOKAL ránctalanító, bőrújító és regeneráló hatású arcmaszk            

- KOLOPI iszap kompressz  

 

Szolgáltatások 

- Természetes gyógymódokkal kapcsolatos terápiák és képzések: 

http://termeszetesgyogymodok.hu/bemutatkozas/tevekenysegi-korok 

 

 

 

Várjuk szíves érdeklődők jelentkezését! 
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