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Kailo – framtidens smertelindring
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Kroppene våre ble ikke skapt for å sitte stille hele dagen, men vi bruker nå mer
tid på å sitte enn noen gang i historien (du sitter sannsynligvis akkurat nå).
Derfor lider nesten alle av smerter i noen grad. Med økende alder sitter de fleste
stadig lengre. Noen har forsøkt stående skrivebord, dyre stoler eller geléputer.
For ofte blir dessverre løsningen å åpne en boks med smertestillende piller.
Ingen av oss ønsker å være avhengige av medikamenter resten av livet. Kailo
kan hjelpe.

Hvordan virker Kailo?
KailoTM er en ny, ikke-transdermal teknologi som minner om og fungerer som en
”plasterlapp” som samhandler med kroppens elektriske system. Hver lapp består
av et patentert utvalg nanobatterier som fungerer som biologiske antenner og
hjelper kroppen til å skru ned ”volumet” på smertene dine.

KailoTM kan brukes utenpå tynne klær eller rett på huden. Den brukes av tusenvis
av glade kunder som oppnår smertelindring uten medikamenter eller kirurgi. For
veldig mange er effekten spontan og uventet god. Ved enkelte smertetilstander
har den mindre effekt, for eksempel ved hodepine som følge av betennelser i
tarmen. Andre effekter av smertelappene:
• Raskere reparasjon etter skade
• Forbedret fleksibilitet
• Bedret bevegelsesutslag for det aktuelle leddet

Kailo bruker en patentert teknologi utviklet for bruk i høyteknologiske apparater
eller tekniske innretninger som antenner, signaloverføring, bioidentifikasjon og
energilagring. Oppdagelsen av effekten og effektiviteten til Kailo på
menneskekroppen skjedde ved en tilfeldighet, et hell i uhell. Kailo balanserer
kroppens naturlige signaler og hjelper hjernen med å kommunisere mer effektivt
med smerteområder (kilder).

Menneskekroppen fungerer som et elektrisk system
Elektrisitet finnes overalt, også i menneskekroppen. Alle cellene leder elektriske
strømmer og avgir elektromagnetiske felter. Elektrisitet er nødvendig for at
nervesystemet skal kunne sende signaler i kroppen og tilbake til hjernen, noe
som gjør det mulig å bevege seg, tenke og føle. Kailo™ nanobatterier fungerer i
harmoni med kroppens elektriske system som en biologisk antenne. Man kan føle
at Kailo begynner å bli varm når nervesystemet reagerer. Når smerte og ubehag
blir tatt hånd om og lindret, kan kroppen igjen fungere normalt.
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Hvordan bruker man Kailo?
Hver Kailo kommer med tre tosidige klistrelapper, som lett festes bakpå Kailo for
så å festes på huden eller tynne klær. Når limet ikke fungerer så godt lenger, tar
man bare av klistrelappen og påfører en ny. Hvis du ikke vil bruke de
medfølgende klistrelappene, kan du gjerne bruke en sportstape eller medisinske
tape for å holde Kailo på plass, eventuelt feste dem med strikk eller legge den
under en elastisk strømpe. Riktig plassering er nøkkelen til god effekt.

Fordi smerte og smertelindring er avhengig av kroppens nervebaner, må man
ofte prøve seg fram inntil man finner riktig plassering på kroppen. Hvis en annen
person hjelper deg, kan det forkorte tiden som trengs for å finne det rette
stedet. Kailo begynner normalt å fungere i løpet av sekunder, så det er enkelt å
finne ut om man har funnet det beste stedet å plassere den. Bare flytt Kailo
rundt på forskjellige steder til du oppnår lettelse eller smertelindring. Bruk
deretter den selvklebende klistrelappen og fest lappen på det stedet som gir
lindring, jf. plasseringsveiledningen for Kailo-settet for hvordan du finner akkurat
det rette stedet for deg.

Kailo kan brukes både under og utenpå klær. Vi anbefaler imidlertid at avstanden
til huden og nervesystemet er relativt kort. Derfor er det bedre å sette lappen på
undertøy, treningstøy, stillongs, osv. enn utenpå mange lag med klær.

Kailo er vanntett og forseglet mot vær og vind. Bruke den gjerne under
ugunstige værforhold, mens du dusjer eller til og med under en
ettermiddagsdukkert i bassenget. Kailo skal bare rengjøres med mild såpe og
vann. På grunn av styrken i kroppens elektriske felt kan Kailo bæres direkte på
huden så vel som utenpå klær. Vi har til og med sett at det fungerer utenpå
gensere. Dette betyr at du har en viss frihet når du plasserer den, og hvordan
den best kan kombineres med dine aktiviteter.

Hundrevis av bruksområder
Kailo kan brukes mot omtrent alle slags smerter og har bidratt til å gi naturlig
smertedemping i ledd, muskler og nerver. Dersom du er i tvil om hvorvidt Kailo
kan hjelpe deg, gir vi en 100%-garanti om pengene tilbake (les om 30 dagers fri
retur på våre nettsider), så det skader ikke å gi denne teknologien en sjanse!

Så lenge Kailo er riktig plassert, vil den fortsette å gi lindring. I tillegg vil lappen
ofte ha varig effekt etter at den er fjernet. I en del tilfeller har personer som har
hatt den på seg i en uke, beholdt de positive effektene i mange dager etter
fjerning. Det finnes også mange eksempler på at smertereduksjonen fortsetter i
opptil en time etter at man har hatt den på i bare noen få minutter. Effekten
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avhenger sannsynligvis av typen smerte, helsen til personen som bruker den, og
plasseringsteknikken.

Riktig plassering er alfa og omega
Fordi smertelindring er avhengig av kroppens nervebaner og hvor de går, må
man ofte prøve seg fram for å finne riktig plassering. Erfaringer tilsier at hjelp av
en nærstående kan forkorte tiden som trengs for å finne det rette stedet. Kailo
begynner normalt å virke i løpet av få sekunder, så det er enkelt å vite om du
har funnet det rette stedet. Bare flytt Kailo rundt til du kjenner lettelse. Fjern
deretter den selvklebende lappen og bruk den på det stedet. Vi sender også en
praktisk plasseringsveiledning med Kailo-settet for å hjelpe deg med å finne det
beste stedet.

I stedet for å plassere Kailo på akkurat der det gjør vondt, kan du plassere Kailo
noen få centimeter unna smertestedet langs nervebanene som forbinder dette
med hjernen. Hold Kailo på plass noen sekunder og kjenn om den begynner å bli
litt varm. Hvis Kailo varmer opp området, indikerer det at den har begynt å
virke. Selv om Kailo ikke varmer huden, bør du føle at Kailo begynner å virke på
mindre enn et minutt. Hvis smerten ikke avtar, flytter du Kailo sakte noen få
centimeter og prøver igjen. Når du finner det rette stedet, vil du merke en
betydelig reduksjon eller bortfall av smertene. Hvis smertene var forårsaket av
skader, er det ofte effektivt å følge samme plasseringsprosess mellom
skadestedet og hjernen.

Hodesmerter
Mot hodepine i pannen plasseres Kailo horisontalt over tinningen og halvparten
av pannen. Hvis smertene sitter bak øyet, plasseres Kailo vertikalt slik at den
dekker pannen og øyet.
Mot hodepine som kommer fra bunnen av hodeskallen, setter man Kailo
horisontalt nederst bak på hodet (øverst i nakken) på den utstående delen ved
bunnen av skallen.

Skuldersmerter
Begynn med å plassere Kailo vertikalt langs trapezius-muskelen, som befinner
seg mellom nakken og skulderen, og start nær enden av skulderen. Flytt Kailo
sakte over muskelen mot nakken og ta pauser innimellom til du finner det beste
stedet.

Hånd og albue
Begynn med å plassere Kailo horisontalt rundt tricepsmuskelen midt mellom
albuen og skulderen. Før Kailo sakte mot kroppen og mot bicepsmuskelen. Ta
pauser innimellom til du finner beste plassering.
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Ryggsmerter
Begynn med å plassere Kailo horisontalt i smertens øvre kant bak på ryggen.
Flytt Kailo sakte oppover ryggraden, og stopp med jevne mellomrom til det beste
stedet er funnet.

Vondt i kneet
Plasser Kailo vannrett 5–10 cm ovenfor kneet på indre del av
quadricepsmuskelen (fire store lårmuskler). Alternativt kan du plassere Kailo
horisontalt umiddelbart under kneet med den ene kanten midt på skinnebeinet
og den andre enden viklet rundt utsiden av leggen.

Føtter og ankler
Hold Kailo over vristen eller rundt nedre del av leggmuskelen på baksiden av
beinet rett over ankelen. Flytt Kailo sakte oppover, og stopp med jevne
mellomrom til beste plassering er funnet.

Vi kan hjelpe
Kontakt Uno Vita AS hvis du trenger hjelp til å finne riktig plassering, enten per
e-post til salg@unovita.com eller tlf. 22 09 18 80 hverdager mellom kl. 10 og
15.

Forbehold
Kontakt lege eller annet kvalifisert helsepersonell før du bruker produkter fra vårt
nettsted. Kailo er ikke ment til å diagnostisere, behandle, kurere eller forhindre
sykdom eller sykelige tilstander. Hvis du av en eller annen grunn ikke er fornøyd
med Kailo, kan du sende den tilbake og få full refusjon innen 14 dager. Dersom
du ikke får noen effekt, ber vi deg først å ringe oss, slik at vi kan hjelpe deg til å
finne riktig plassering. I nesten alle tilfeller der Kailo ser ut til ikke å virke, viser
det seg at det har vært problemer med å plassere lappen riktig. Etter å ha
hjulpet kundene med dette har vi fått mindre enn en prosent i retur, og vi er
derfor nokså sikre på at Kailo kan fungere også for deg!

Vi ser fram til å hjelpe deg!
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