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Profil firmy
Kim jesteśmy
Nasza firma jest wiodącym niemieckim producentem igieł do akupunktury, które sprzedajemy na całym
świecie. Produkcja odbywa się wyłącznie w Niemczech. Najnowsza światowa technologia, najlepsze surowce, surowe zasady higieny, wsparta komputerowo kontrola jakości oraz wysoko wykwalifikowani pracownicy gwarantują absolutne bezpieczeństwo użycia i solidność naszych produktów – najwyższą jakość i
niezakłócony komfort dla użytkowników i pacjentów. Etykieta Made in Germany stanowi dla nas wyzwanie
i zobowiązanie. Jesteśmy świadomi tej odpowiedzialności!

Co oferujemy
PL-X – igły z uchwytem z tworzywa sztucznego
do akupunktury czaszki, twarzy i ciała: powlekany,
delikatnie skonturowany uchwyt z tworzywa, stała
precyzja konturowa szpicy igły, mikropolerowana
powierzchnia, ultracienka powłoka DDS na bazie
krzemu, opakowanie łatwe do otwierania. Dostępne
w trzech wariantach (wymiary: długość i średnica).
Perfekcyjny instrument w rękach fachowca!
CO-X – igła ze spiralnym uchwytem miedziowym
do akupunktury czaszki, twarzy i ciała: szczególnie
polecana do zabiegów moxy oraz elektroakupunktury, charakteryzująca się bardzo dobrym przewodzeniem, struktura szpicy igły podobna jak w opisanej powyżej. Dostępna w trzech wymiarach.
SP-X – igła do nakłuwania ucha przy zabiegu
aurikuloterapii: z aplikatorem ułatwiającym łatwe i
pewne manewrowanie i kontrolę punktów nacisku,
stała precyzja konturowa szpicy igły, mikropolerowana powierzchnia, zintegrowany magnes do stymulacji, łatwe do otwarcia opakowanie.
SP-X Gold - igła do nakłuwania ucha przy zabiegu aurikuloterapii: podobna do igły SP-X, ale pokryta dodatkowo złotem o próbie 999 u szpicy,
przez co szczególnie nadaje się do stosowania u
pacjentów z alergią.
Wszystkie produkty są pakowane w pojedynczo w opakowania typu blister, sterylizowane promieniami i z
pięcioletnim terminem użyteczności.
Właściwe uchwyty, w zależności od zastosowania. Igły Moxom umożliwiają delikatne nakłuwanie i pobudzanie, tym samym gwarantując pewne manewrowanie.

Kogo szukamy
W Polsce szukamy wiarygodnych partnerów, którzy chcieliby zająć się dystrybucją naszych produktów.
Mogłyby być to firmy działające w obszarze techniki medycznej, które posiadają już pewne doświadczenie
w sprzedaży igieł oraz krąg odbiorców, lub takie, które chciałyby potraktować igły do akupunktury jako
ofertę uzupełniającą sprzedawanych towarów. W grę wchodzi przedstawicielstwo handlowe naszej firmy,
jesteśmy jednak otwarci również na inne formy współpracy.

