
KØRESYGE  OG  SØSYGE
GRAVIDITETSKVALME

KVALME FRA MEDICIN
- aktiverer kroppens egen forsvar mod kvalme

Værd at vide om Sea-Band... (spørgsmål og svar)

Spørgsmål Svar

1 Hvad er Sea-Band..? 

Sea-Band er et elastisk akupressurbånd, der giver et svagt 
vedvarende tryk på et vigtigt akupressurpunkt P6 på hvert 
håndled. Behandlingen aktiverer populært sagt ”kroppens 
eget forsvar mod kvalme” og kvalmen forsvinder eller bliver 
reduceret.  

2 Hvornår skal jeg tage båndet på..? 
Generelt tager man Sea-Band på forebyggende. Sea-Band 
vil typisk virke efter 5-10 minutter også selvom kvalmen er 
begyndt.

3 Hvordan placerer jeg båndet rigtigt..? 

Læg dine tre midterste fingre på undersiden af håndleddet 
som vist på tegningen i æsken. Punktet ligger nu lige under 
din pegefinger mellem de to sener. Gentag fremgangsmåden 
på det andet håndled. Det er vigtigt at placere Sea-Band 
rigtigt. Virkningen kan forstærkes ved at masere let på 
akupressurknappen nogle sekunder. 

4 Hvor lang tid tager det inden båndet 
virker..? 

Virkningen begynder typisk  5 til 10 minutter efter at båndet er 
placeret korrekt. Du kan fremskynde virkningen ved at masere 
let på akupressurknappen. 

5 Kan man bære Sea-Band hele tiden..? 
Det kan man godt, men det anbefales at tage det af når man 
sover. Hvis båndet strammer eller hånden hæver tager man det 
af en tid. 

6 Er der forskel på Sea-Band til børn og 
voksne..? 

Sea-Band universalbånd (sort) kan anvendes af både børn og 
voksne. Børnebåndet giver lidt mere tryk på små håndled og 
anvendes til børn fra 3 til 12 år. Tilbagemeldinger fra familier 
siger, at børn ned til 1 år kan opnå den fulde virkning mod 
transportsyge. 

7 Virker båndet på alle personer..? 
9 ud af 10 opnår den fulde virkning af båndet ved transportsyge. 
Der findes altså enkelte personer som kun reagerer begrænset 
eller hvor virkningen udebliver ved denne behandling. 

8 Hvor mange gange kan båndet 
anvendes..? 

Sea-Band kan anvendes igen og igen og kan håndvaskes 3 til 5 
gange. 

9 Findes båndet i flere farver..? 

Sea-Band universal fås i farven sort og som mama-version i 
lys lilla. Sea-Band mama-båndet virker på samme måde som 
universalbåndet.  
Til børn  fås det i farverne pink og blå. Børn kan også anvende 
det sorte universalbånd. 

10 Hvordan virker ”Tilfreds eller pengene 
tilbage” ?

Hvis kunden ikke bliver tilfreds med sit Sea-Band refunderer 
Sea-Band Danmark det fulde beløb for købet - direkte til 
kunden, uanset årsag og hvornår båndet er købt. Kunden skal 
blot  sende båndet til Sea-Band Danmark sammen med kvitter-
ingen fra butikken. Adressen står på æsken. 
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Undgå køresyge..!
     - for børn og voksne

Køresyge er især et problem på 
længere rejser..!
- men der findes en løsning, der hurtigt og uden medicin 
afhjælper køresyge for de fleste.

En effektiv hjælp mod transportsyge er nu tilgængelig 
med akupressurbåndet Sea-Band. Sea-Band fås til børn 
og voksne og er en naturlig løsning der generelt virker 
mod kvalme - allerede efter få minutter.

Graviditetskvalme er især et problem 
de første måneder..!
- men der findes en naturlig løsning uden medikamenter 
og bekymringer.

Med Sea-Band akupressurbånd kan du afhjælpe 
kvalme helt eller delvis. Det virker for de fleste og 
bør derfor være det første du prøver for at afhjælpe 
graviditetskvalme. 

Sådan virker Sea-Band..!
Et svagt vedvarende tryk på akupressurpunktet P6, under hvert håndled, aktiverer kroppens 
eget forsvar mod kvalme, og efter få minutter er kvalmen væk eller reduceret. Sea-Band 
virker efter samme princip som akupunktur, bare uden nåle.  
Virkningen forklares med, at kemiske budbringere i nervesystemet kan være årsagen til den 
fysiologiske reaktion.  
Sea-Band er klinisk testet med dokumenteret effekt. Derfor refunderer Sea-band Danmark 
købet, direkte til kunden, hvis kunden ikke bliver tilfreds.

Sådan placerer du SEA-BAND korrekt

Førstehjælp
          til gravide

Video

Det er vigtigt at SEA-BAND placeres 
korrekt, så akupressur knappen trykker 
på akupressur-punktet P6.

Læg dine tre midterste fingre på 
undersiden af håndleddet som vist på 
tegningen. 
Punktet ligger nu lige under din pegefinger 
mellem de to sener.
Gentag fremgangsmåden på det andet håndled. 

Virkningen kan forstærkes ved at masere let på 
akupressurknappen nogle sekunder.

En bruger siger: Det 
virker...
Begge mine børn og jeg har altid 
”døjet” med køresyge. Læste om 
SEA-BAND og købte et sæt med det 
samme - og det virker perfekt...!
Er virkelig glad for at have opdaget 
SEA-BAND, da jeg altid bliver rigtig 
syg, både af at køre i bil, bus og tog.
Kan da nævne, at bare en tur i 
bybussen gør mig så syg, at jeg 
ligger resten af dagen, og kan 
virkelig ingenting.

Begge mine børn, havde det på 
præcis samme måde - så det er 
virkelig ”guld” at finde noget som 
hjælper.

Mvh Merete Besser - Kolding

P6

Fakta om SEA-BAND
Enkel metode der hurtigt afhjælper 
køresyge, søsyge, graviditetskvalme og 
medicinsk kvalme. (CE-mærket, MDA- 
registreret).

Eneste løsning mod graviditets-
kvalme uden medikamenter 
og bekymringer.

Medicinfri naturligløsning 
uden risiko.

Kliniske undersøgelser 
dokumenterer 
virkningen.
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