Mikroprocesorová masážní podložka s magnetickou terapií
MODEL TL-B2010
Návod k použití
Funkce
Masáž akupunkturních bodů na celém těle a stimulace žil a cév
Produkt je navržen s ohledem na rozložení kostí a akupunkturních
bodů na těle. Je schopný masírovat mnoho částí lidského těla,
jako jsou například : krk, záda, boky, hýždě, nohy; a zlepšovat
krevní oběh.
Zlepšování cirkulace krve, zlepšení vzhledu
Efektivní masáž pomáhá rozšířit vlásečnicové kanálky a zlepšit
celkovou cirkulaci krve a díky tomu Vaše pokožka vypadá
mladistvě a v dobré kondici.
Zmírňuje bolesti beder a zad a odstraňuje únavu
Lidé se po celém dnu v práci cítí unavení, jelikož páteř musí nosit a
držet téměř celou váhu lidského těla vzpřímenou. Tento produkt
tyto bolesti dokáže zmírňovat a navíc jim i předcházet efektivní
masáží a podporou cirkulace krve.
Přizpůsobuje metabolismus a dokáže dostat organismus do
správné rovnováhy.
Při masáži celého těla pomocí magnetické terapie produkt
aktivuje buňky v celém těle, zlepšuje cirkulaci krve a vylepšuje
metabolismus. To vše vede k rovnováze ve Vašem těle.
Léčí neurózu a uvolňuje nervozitu
Magnetická terapie vám umožní si maximálně užít fyzickou
hygienu. Bylo vědecky dokázáno, že magnetická terapie
neudržuje pouze Vaši vitalitu, ale pomáhá udržovat tělo
v rovnováze a má léčebný účinek na většinu chronických
onemocnění, jako je vysoký krevní tlak, nespavost nebo neuróza.
Charakteristika
Přizpůsobuje si nové vyspělé počítačové technologie a kombinuje
ji s promačkávací a jemně pobouchávací masáží prstů nebo
poškrabováním, jakožto s prvky tradiční masáže.
LED dioda na přístroji měnící barvu snadno zobrazí pozici a rozsah
masáže.
Imporotovaný mikroprocesor je odolnější a tišší.
Přístroj má velmi efektivní spotřebu energie : pouhých 0.02 KWh
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Rozsah použití přístroje
1. Při nedostatečné cirkulaci krve
2. Při slabosti, nedostatku sexuální touhy
3. Při bolestech zad, přetížení svalů, únavě z dlouhodobého
sezení
4. Při nadměrném růstu kostí, zánětu sedacího nervu
5. Při zkomatění pánve
6. Při stresu, špatné náladě, nespavosti, neuróze

Použití
1.
2.
3.
4.

Zapojte adaptér s hlavním motorkem a elektrickým zdrojem.
Zmáčkněte On/Off tlačítko, aby jste spustili přístroj.
Zmáčkněte tlačítko „TIME“ k nastavení doby masáže.
Mačkejte funkční tlačítko tak dlouho, dokud si nevyberete
požadovaný program. Je možno vybrat si mezi 8 druhy
programů.
5. Zmáčkněte tlačítko „kontrola částí“ pro vybrání jiné masážní
pozice.
6. Zmáčknutím tlačítka „POWER“ nastavíte různou intenzitu
masáže.

Varování
1. Nečistěte vodou nebo korozivními chemickými činidly.
2. Přístroj nevystavujte ostrým nebo tvrdým předmětům,
nezakrývejte jej velmi težkými předměty.
3. Nenechávejte přístroj zbytečně zapojený v zásuvce, jakmile
přestanete přístroj používat, vytáhněte jej prosím ze zásuvky.
4. Jestliže se stane nečekaná nehoda nebo událost, ihned
přístroj vypněte a vytáhněte ze zásuvky. Nesnažte se přístroj
opravit sami.
5. Přístroj se nedoporučuje používat těhotným ženám nebo
vážně nemocným pacientům.
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