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Functie: 

 

Het masseren van de acupunctuurpunten van het lichaam en het stimuleren van de slagaders en de bloedvaten.  

 

Het product is ontworpen volgens de verdeling van de beenderen en de structuur van de acupunctuurpunten van het lichaam. 

Het masseert verschillende delen van het lichaam zoals nek, rug, heup, billen en benen, en vergemakkelijkt de bloedsomloop en moduleert zo jouw 

evenwicht. 

Het verbetert de bloedsomloop, en bijgevolg jouw uiterlijk. 

 

Een effectieve massage kan helpen om de bloedvaten te verwijden en de bloedsomloop te verbeteren. Bijgevolg zal de glans en veerkracht van uw huid 

versterken en zal je er beter uitzien. 

Verzacht de pijn in de lenden en de rug en neemt vermoeidheid weg. 

Mensen voelen zich vaak moe na een hele dag werken omdat de wervelkolom o.a. onder druk staat door het gewicht van het lichaam tijdens het stappen. Dit 

product kan door de gepaste massage uw pijn in de lenden en de rug verzachten. Zo wordt de vermoeidheid weggenomen en de bloedsomloop bevorderd. 

Past de stofwisseling aan en zorgt voor evenwichtige balans. 

Door de massage over het hele lichaam en de magnetische krachtlijn kan het product de cellulaire organisatie activeren, de bloedsomloop en de 

stofwisseling verbeteren. Uiteindelijk zorgt dit voor een beter evenwicht van het lichaam. 

 

Geneest neurasthenie en neemt de nervositeit weg. 

Magnetische fysiotherapie zorgt niet alleen voor het behoud van jouw vitaliteit, maar past ook jouw evenwicht aan en is dus efficiënt tegen veel chronische 

ziekten zoals hoge bloeddruk, slapeloosheid en neurasthenie. 

 

Kenmerken: 

Maakt gebruik van nieuwe computertechnologie en combineert het kneden, het kloppen en het drukken van de vingertoppen met het schuren van de 

traditionele massage. Een kleur veranderende LED geeft duidelijk de positie en grootte van de massage weer. 

De geïmporteerde microcomputer is duurzamer en stiller. 

Efficiënt elektriciteitsverbruik: 0,02 kWh 

 

Toepassingsgebied van dit product 

A. Slechte bloedsomloop, bij bijvoorbeeld niet genoeg beweging 

B. Zwakte: laag libido 

C. lende- en rugpijn, overbelasting van de spieren, foute zithouding 

D. Spurvorming, hyperosteogenie, ischias 

E. Uitsteeksel van de tussenwervelschijf. Bekkensclerose 

F. Slapeloosheid, neurasthenie, mentale stress, slecht humeur 

 

Gebruik 

1. Sluit de lader aan op de hoofdmotor en elektrische bron 

2. Druk op de aan/uit-knop om te starten. 

3. Druk op de knop TIME om de werktijd in te stellen. 

4. Druk op de functietoets om een ander werkprogramma te selecteren. Er zijn 8 soorten werkprogramma's. 

5. De knop ‘part control’, kan verschillende massagepositie kiezen 

Druk op de knop "Power" om de verschillende werkintensiteit in te stellen 

 

Waarschuwing! 

1. Niet reinigen met water of bijtende chemische vloeistoffen 

2. Niet tegen scherpe en harde voorwerpen drukken, bedek het niet met zware voorwerpen 

3. Niet aan de elektrische bron laten hangen wanneer je het product niet gebruikt. Ontkoppelen na gebruik.  

4. Bij om het even welke abnormale fenomenen: schakel onmiddellijk en in één keer uit. Verander of herstel de transformator niet zelf. 

5. Toestel mag niet gebruikt worden door zwangere vrouwen of zieke personen.  

 


