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TQ-D30 



MASAŽO MEISTRAS

TIENS kraujo apytaką 
gerinančio masažuoklio 
funkcijos:

1. Akupunktūra

2. Pagrindinių kūno taškų 
stimuliavimas

3. Delnų ir pėdų refleksinių 
zonų masažas.

Naudojant šį prietaisą įvairiais būdais, pavyzdžiui, 

stovint, sėdint, klūpint, pasilenkus, gulint ant pilvo 

ar nugaros, jums bus atliktas nugaros smegenų, 

raumenų, kanalų ir refleksinių taškų masažas. Tai 

padės išlaikyti in ir jan pusiausvyrą ir atpalaiduoti  

raumenis.



- Pėda yra nervų taškų židinys, joje yra 6 iš 12 in ir jan taškų: 3 jan ir 3 in.

- Pasak tradicinės kinų medicinos, kiekvienas organas turi atitinkamus taškus pėdose. 

- Spaudžiant in ir jan taškus pėdose ir atkreipiant dėmesį į skausmo reakciją, galima nustatyti 

mūsų organizmo pažeidimus.

Pėdos geriausiai atspindi žmogaus organizmo būklę

Masažuoklis skatina kraujotaką ir medžiagų apykaitą. Taip pat padeda atkurti 

tinkamas kūno organų funkcijas.



Pėdos yra „antroji kūno širdis“



Kaip veikia TIENS kraujo apytaką gerinantis masažuoklis

Kraujo apytaką gerinantis masažuoklis

(BCM) naudodamas sūkurio jėgą veikia pagal

laikrodžio rodyklę.

Jis masažuoja ir aktyvina refleksines zonas ir

akupunktūros taškus pėdose ir delnuose bei

stimuliuoja atitinkamus kūno organus. Tai

padeda padidinti kraujo aprūpinimą

deguonimi, atjauninti organizmo ląsteles ir

pagerinti či energijos bei kraujo apytaką.

Feet hologram

Medialinė pėda atitinka galvą ir stuburą



Unikali technologija ir jos privalumai

Greitai suaktyvina kraujotaką

Skatina tinkamą medžiagų apykaitą

Padeda pašalinti toksinus

Padeda sumažinti riebalinį audinį.

Sureguliuoja meridianų 

kanalus

Pagerina mikrocirkuliaciją.

Kojų masažasSūkurio jėga



1 Atsisėskite ant kėdės ir padėkite pusę basų pėdų ant masažuoklio, įjunkite prietaisą.

2 Po 5 minučių ant masažuoklio padėkite visas pėdas.

3
Patogiai atsisėskite ir natūraliai ištieskite kojas, sėdėdami remkitės tiesiai prie 

kėdės atlošo ar sienos.

4
Masažuokliu galite naudotis ir stovėdami. Pradžioje siekiant stabilumo, masažuoklį 

patariama pastatyti kambario kampe ir atremti į sieną.

5 Prieš naudodami  gulimoje padėtyje, uždėkite rankšluostį ant vibracinės 

plokštės, pasirinkite automatinio valdymo režimą ir įjunkite prietaisą.

6
Prieš naudodami masažuoklį  išgerkite puodelį šilto vandens. Kiekvienas ciklas neturi 

viršyti 15 minučių.

7
Naudodami masažuoklį atpalaiduokite raumenis ir patogiai sėdėkite, stovėkite ar gulėkite. 

Baigę masažo ciklą, nedarykite staigių judesių 30 sekundžių, tada atsistokite.

Naudojimo instrukcija



Masažas padeda

Pagerinti kraujo apytaką

Suaktyvinti organizmo ląsteles ir stimuliuoti 

imunitetą

Kontroliuoti kūno svorį ir formą Pagerinti medžiagų apykaitą ir medžiagų 

pasisavinimą, palengvinti virškinimą.



Reguliuoti mikrocirkuliaciją

Gilinti kanalus ir skatinti či

energijos bei kraujo

cirkuliaciją

Masažuoti simpatinį nervą

ir subalansuoti

endokrinines funkcijas

Pagerinti odos būklę

Masažas padeda



Pritūpimai Tempimas Įtupsto padėtis

Galūnių vibracijaKlubų vibracijaPėdų vibracijaKojų vibracija
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Kaklo ir pečių srities skausmas Galvos skausmas

Nugaros skausmas



Patobulintas 

modelisEfektyvesnis

Dvejopas 

režimas

2 greičiai

(lėtas ir greitas)



Kaip naudoti rankinį valdiklį ir įjungimo-išjungimo jungiklį

Prietaisą galima valdyti pasirinkus vieną iš dviejų darbo režimų

1. Įjungimo-išjungimo jungiklis:
yra prie maitinimo linijos įvado galinėje

prietaiso pusėje. Tai vieno greičio

nepertraukiamas režimas.

2. Rankinis valdiklis: Rankiniame

valdiklyje yra LAIKO nustatymas, 2 GREIČIO

nustatymai ir (O) IŠJUNGIMO režimas.



SVARBU:
Naudojant rankinį valdiklį, prietaiso  jungiklio 

mygtukas turi būti išjungtas.




